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Online kerkdienst piekt in coronatijden
Nooit eerder zullen zo veel christenen online naar hun kerkdienst luisteren of kijken. Kerken
kijken massaal naar alternatieven voor kerkdiensten met meer dan honderd bezoekers.
Gerard ter Horst. Dick Schinkelshoek, Hilbert Meij§'.
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De Christelijke Gereformeerde Kerk in Nunspeet hield donderdagavond een dankdagdienst met een hele kleine groep. De gemeente
(beeld nd)
was gevraagd niet naar de kerk te komen, maar thuis mee te kijken, aldus ds. Han Schenau.

► AMERSFOORT
Klaas Jan Wierenga van Kerkdienstgemist is druk bezig extra
serverapparatuur te regelen. Want het zou kunnen dat zijn
website komende zondag tien keer zo veel bezoekers gaat
trekken dan normaal. Op Kerkdienstgemist en op
concurrenten als Kerkomroep kun je erediensten live volgen of
later terugluisteren of terugkijken, en dat zal voor veel
kerkgaande Nederlanders vanaf zondag een uitkomst zijn.
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'Normaal zitten we op zondagmorgen op zo'n 20.000 tot
30.000 luisteraars. Dat zouden er heel goed 200.000 kunnen
worden', vertelt Wierenga. Over de extra kosten die hij nu
daarvoor maakt, wil hij graag straks met de deelnemende
kerken om de tafel. Wierenga ziet ook dat een aantal kerken,
die het tot dusver alleen met audio deden, deze week liefst
ineens willen overstappen op beelduitzendingen.
Vrijwel alle kerken in Nederland proberen de rest van deze
maand niet meer dan honderd mensen in de kerk te krijgen.
Van evangelische megakerken tot in de reformatorische
bastions, overal kijken ze hoe het anders kan. De oplossingen
variëren, van streamdiensten tot een zondagje vrij of tot het
verwijzen naar de kerkdienst van de EO met de protestantse
dominee René de Reuver op NPO 2. Van evangelische
megakerken tot in de reformatorische bastions, overal kijken
ze hoe het anders kan.
De meeste kerkgenootschappen gaven donderdag vrij snel na
de persconferentie van premier Mark Rutte aan de nieuwe
richtlijnen van de overheid op te volgen. Ook de kerken die
officieel nog in beraad zijn, tonen zich gevoelig voor de
klemmende oproep van de overheid het risico op een verdere
en oncontroleerbare verspreiding van het coronavirus in te
perken.
De Protestantse Kerk in Nederland was er het snelst bij, en
adviseerde kerken alle bijeenkomsten met meer dan honderd
mensen, inclusief de kerkdiensten, tot en met 31 maart af te
blazen. Er werd meteen een alternatief aangereikt, samen met
de EO: het uitzenden van een protestantse kerkdienst op
zondagmorgen waarin de protestantse scriba René de Reuver
voorgaat.
De Raad van Kerken en het Interkerkelijk Contact in
Overheidszaken (CIO), waar vrijwel alle Nederlandse
kerkgenootschappen bij zijn aangesloten, roepen op na te
denken over alternatieven. Spreid bijvoorbeeld het aantal
kerkgangers, stream de vieringen via internet in beeld en/of
geluid, of plaats de stoelen en banken op grotere afstand van
elkaar. Ook het niet door laten gaan van diensten is een optie,
aldus beide organisaties. Het Steunpunt Kerkenwerk, dat
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vrijgemaakt- > Nederlands- en christelijk-gereformeerde
kerken in organisatorische en praktische zaken ondersteunt >
adviseert alle kerkdiensten voor meer dan honderd mensen
niet door te laten gaan. Kerkleden kunnen oude kerkdiensten
terugkijken of live diensten van gemeenten volgen die
bijvoorbeeld een dienst in klein verband organiseren.
De gezamenlijke rooms-katholieke bisschoppen kwamen
donderdagavond niet met een besluit naar buiten. In België
besloten hun collega > s tot aan de Stille Week alle diensten af
te blazen. In het bisdom Genève zijn alle kerkdiensten tot
minstens 15 mei afgelast> dat betekent dat ook de
paasvieringen niet plaats vinden.
Evangelische megakerken zoals Mozaïek in Veenendaal > de
Vrije Evangelisatie Zwolle > de Bethelgemeente in Drachten en
Doorbrekers in Barneveld houden geen kerkdiensten maar
zenden één dienst live uit.
niet roekeloos

Ook in reformatorische kring is met veel begrip gereageerd op
de oproep van de overheid. Oud-synodevoorzitter Jan van
Eckeveld van de Gereformeerde Gemeenten laat weten dat het
advies heel serieus genomen moet worden. Vrijdag komt dit
kerkverband met een advies aan de plaatselijke kerken. De
overweging kerkdiensten door te laten gaan omdat je God
meer moet gehoorzamen dan de overheid > beaamt Van
Eckeveld niet. 'De Here zegt ook: wees gehoorzaam aan onze
overheid. Als zij een dringend advies geeft > kun je dat niet
zomaar naast je neerleggen. Dat zou roekeloos zijn. >
Algemeen secretaris Piet Vergunst van de Gereformeerde Bond
in de Protestantse Kerk denkt dat het goed mogelijk is een
dienst met een dominee en kerkenraad door te laten gaan en
dat kerkleden thuis meekijken of -luisteren. 'Zoals het zes
weken geleden in China al gebeurde. De veiligheid en
gezondheid staan bovenaan. >
zelf een kerkdienst streamen via Youtube? op isimedia.nl staat
stap voor stap hoe je dat aanpakt
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Zit je zondag thuis omdat de kerkdienst is geschrapt? Kom
dan eens buurten in een kleine gemeente waar doorgaans
maar een klein clubje in de kerk zit. Die uitnodiging doet
Michel van Heijningen, voorganger van de hervormde
gemeenten in Dorkwerd en Wijnjewoude. De kerken die
kampen met krimp, doorgaans een bron van zorg, zijn in
coronavirustijden in het voordeel. 'In Wijnjewoude zijn
altijd minder dan honderd mensen in de kerk', zegt Van
Heijningen. 'Daar kunnen er nog best wat bij.' De
hervormde gemeente heeft twee kerkgebouwen. Van
Heijningen speelt met de gedachte de kerk die niet gebruikt
wordt, aan te bieden aan een buurgemeente. 'Dan kunnen
ze toch weer honderd mensen de gelegenheid bieden naar
de kerk te gaan. Dat heeft een meerwaarde boven thuis
meekijken.' De hervormde kerk in Dorkwerd zal zondag
tellen hoeveel bezoekers er naar binnengaan. Wie er niet
meer bij mag, kan de dienst rechtstreeks volgen in een
bijgebouw van de kerk.
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