
 
 
 

  Moderamen, 
14 januari 2021 

 
 
 
 
 

Belangrijke mededeling van het Moderamen van de PG Tjalleberd-De Knipe! 

Gemeenteleden, 

Hoe graag wij het ook anders hadden willen zien en waar we zo gehoopt hadden dat er 

langzamerhand weer wat meer mogelijk zou zijn, moeten we helaas toch onderstaande verscherpte 

maatregelen met u delen. 

Naar aanleiding van de persconferentie heeft PKN Nederland onderstaand advies gegeven: 
“Het moderamen van de generale synode adviseert gemeenten dringend niet te zingen tijdens de 
kerkdienst. Dit advies geldt in ieder geval tot 9 februari, de huidige einddatum van de lockdown. 
 
De volgende overwegingen vormen de basis voor dit advies: 

• De grote zorgen van de overheid over de opkomst van de zeer besmettelijke Britse variant van 
het coronavirus 

• De situatie in twee gemeenten waar zingen waarschijnlijk een bron van besmetting is 
geweest 

Het moderamen adviseert gemeenten met klem in ieder geval de komende vier zondagen, dus t/m 7 
februari 2021, tijdens de kerkdienst in het geheel niet te zingen. Dus ook niet met een klein aantal 
personen, zoals in het vorige advies nog als mogelijkheid werd genoemd. De Britse variant van het 
coronavirus blijkt extreem besmettelijk te zijn. Volledig vertrouwen op afstand houden en 
ventilatie is té risicovol, aldus het moderamen.” 
 
Wij hebben hierop als Moderamen, handelend met volledige volmacht van de kerkenraad, besloten 
de volgende maatregelen met directe ingang en tot nader orde door te moeten voeren: 

• Er wordt tijdens de kerkdiensten niet meer live gezongen. We gaan gebruik maken van de 
liederen die opgenomen zijn tijdens onze eigen diensten van het afgelopen jaar, dit ter 
versterking van onze onderlinge band als gemeente. 

• Er wordt tijdens de diensten geen gebruik gemaakt van opnames van liederen vanuit andere 
bronnen, zoals internet etc. 

• Daarnaast vragen we voorgangers liederen voor te dragen onder orgel- of pianospel. 

• We gaan de bezetting tijdens de diensten terugbrengen naar het minimale wat inhoud: 
- Predikant, ouderling van dienst, organist, techniek (2) en koster. 

 

We hopen dat we op deze manier toch op een veilige manier met elkaar verbonden kunnen blijven 
en dat met het vaccineren we na enige tijd weer heel voorzichtig terug kunnen gaan naar een situatie 
dat we weer samen de eredienst mogen vieren en met elkaar het loflied kunnen zingen. 
 
Tot die tijd wenst het Moderamen u toe: 
Houd moed, heb lief! 
 
Namens het Moderamen, 
 
Jurgen Vroegh 
Voorzitter 


