
 

 

 
 

 
 

        Noordwijk (Gn) 27 maart 2020 
 
 
Beste leden en belangstellenden van de Christengemeenschap Groningen. 
 
Er is deze week nogal wat verwarring geweest (ook bij de overheid) over wat de recente 
maatregelen ter inperking van de verspreiding van het covid-19 virus betekenen voor 
religieuze vieringen. 
 
Het is nu zo dat, onder de nieuwe maatregelen, religieuze vieringen met minder dan 30 
aanwezigen zijn toegestaan, mits een minimale afstand tussen de mensen van 1.5 meter is 
gewaarborgd en de mensen zich strikt houden aan de aanbevelingen van het RIVM (niet 
komen als je verkouden/grieperig ben of je gezondheid/weerstand kwetsbaar is; goed handen 
wassen, evt. hoesten/niezen in de holte van de elleboog; minimaal 1.5 m afstand houden van 
anderen etc.). 
 
Dit betekent dat de mensenwijdingsdiensten in Groningen hun voortgang kunnen vinden, met 
een beperkt aantal aanwezigen. In de cultusruimte zijn nu 26 stoelen zó neergezet dat ze met 
een goede 1.5 meter van elkaar gescheiden zijn. We verwachten dat dit onder de huidige 
omstandigheden voldoende gelegenheid biedt aan iedereen die de dienst wil bijwonen. Bij 
deze diensten wordt vooralsnog (zoals eerder aangegeven) de individuele communie niet 
uitgereikt. 
 
De koffie/thee na de dienst in de gemeentezaal komt te vervallen. Wel is er ruimte voor een 
nagesprek in de gemeentezaal in de kring van max. 12 stoelen die op gepaste afstand zijn 
neergezet. 
 
We hopen zo een manier te vinden om in deze tijden op verantwoorde wijze toch een 
gemeenteleven te onderhouden. Tevens zoeken we naar een (elektronische) manier om 
inhouden en belevenissen met elkaar te delen, zodat mensen, die niet naar de diensten 
kunnen komen, toch meedelen in het gemeenteleven. Hierover hopen we nog nader te 
berichten. 
 
De kinderdiensten komen tot nader order te vervallen, evenals de inhoudelijke bijeenkomsten 
op donderdagavonden. 
 
In de dienst zullen sommige handelingen van de ministranten iets anders verlopen dan 
normaal, om ook in de voltrekking van de cultus voldoende afstand te kunnen bewaren. 
 
Het is fijn dat we, ondanks de beperkingen, in deze tijd de mensenwijdingsdiensten in 
Groningen kunnen voortzetten. We kunnen dit echter alleen verantwoord doen, wanneer 
iedereen zich goed houdt aan de aanbevelingen en we elkaar (ook bij ingaan en uitgaan van 
het gebouw en de ruimtes) de nodige ruimte geven. 



 
Dit bericht wordt vergezeld van een landelijk schrijven van de bewindsdrager. 
 
Met hartelijke groet, 
 
Bart Hessen 
 

 
 


