
 
 
E-flits – juli 2020 
 
Op 26 juni stuurde ik u een – naar ik meende – laatste E-Flits voor de vakantie. Daarin melde ik 
dat gemeentezang in de kerk nog niet mogelijk was, omdat onderzoek nog niet voldoende 
duidelijkheid gaf. Daarin is nu verandering gekomen. Onder bepaalde omstandigheden wordt 
gemeentezang weer verantwoord gevonden. Of gemeentezang in uw kerkgebouw weer 
mogelijk is, is afhankelijk van drie factoren: 
 

1. Het aantal bezoekers dat valt in de categorie ‘kwetsbare groepen’ zoals ouderen 
2. De grootte van het kerkgebouw 
3. De mogelijkheden om het kerkgebouw goed te ventileren 

 
Een uitgebreid artikel ‘Zingen tijdens de kerkdienst’ vindt u op de site van de kerk. Daarin staat 
ook een link naar een online rekenmodule die u helpt bij het bepalen of uw kerkgebouw geschikt 
is om te zingen. 
 
Twee punten voegen wij hier als classis Noord-Holland nog graag aan toe: 
 

 Onder alle omstandigheden is de kerkenraad verantwoordelijk nemen van een besluit 
hierover. Dat het mag betekent niet dat het moet. De kerkenraad bepaalt of 
gemeentezang verantwoord is. 
 

 Veel gemeenten zijn inmiddels weer gestart. Bijna even zoveel gemeenten merken dat 
kerkgangers nog erg voorzichtig zijn. Lang niet iedereen durft te komen. Of er al dan niet 
gezongen wordt zal daarbij ook een rol spelen. Het is daarom goed mogelijk om 
voorlopig nog af te zien van gemeentezang en het zingen te beperken tot een (kleine) 
zanggroep. Zoals in de vorige Flits aangegeven: geadviseerd wordt een afstand van 
minimaal 3 meter maar bij voorkeur 5 meter tussen voorzangers en gemeenteleden. Een 
maximum aantal voorzangers wordt niet genoemd, maar duidelijk is: niet meer dan 
noodzakelijk. Geen grote koren of cantorijen dus, te denken valt eerder aan 4 
voorzangers. 

 
 
Namens het breed moderamen wens ik u allen fijne diensten en een goede zomer toe.  
 
 
Ds. Peter Verhoeff, classispredikant voor Noord-Holland 
 
  
 

De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 2, nr. 6-2 (juni 2020). 

Kerkenraden en predikanten ontvangen de flits automatisch. Anderen kunnen uitschrijven 

via classisscriba-noord-holland@protestantsekerk.nl. Wilt u een ander mailadres toevoegen voor een 

gratis e-flits, dan kunt u zich op hetzelfde adres aanmelden. Zie ook classisnoordholland.nl. 
  

http://classisnoordholland.nl/


  
  
 


