18 maart 2020
Geachte kerkenraad, diaconie, predikant,
Het coronavirus kreeg de afgelopen tijd veel invloed op ons leven. Vooral de meest kwetsbaren in onze
samenleving lijken onder de gevolgen van de getroffen maatregelen te (gaan) lijden. Gelukkig zijn er al
veel initiatieven van jong en oud om de medemens in deze tijd te steunen.
Vanuit de overheid wordt er door minister Grapperhaus een beroep gedaan op kerken om de krachten
te bundelen en hulp te bieden waar dat nodig is. Als kerken hebben we netwerken, middelen en
gebouwen die zorgvuldig en veilig kunnen worden ingezet. De vraag is hoe we die mogelijkheden op
een gecoördineerde manier gebruiken, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen worden geholpen.
In deze brief informeren wij u over stappen die u in uw eigen gemeente kunt zetten en over hoe uw
gemeente zich kan aansluiten bij het nieuwe, landelijke initiatief #nietalleen. Samen staan we sterk!
1. Stappen in uw eigen, lokale gemeente
De verwachting is dat er langere tijd op veel verschillende fronten hulp nodig zal zijn. Binnen onze
kerken is heel wat menskracht beschikbaar voor gezamenlijke inzet. Concreet stellen wij voor dat elke
kerk vijf stappen zet of checkt of ze al gezet zijn.
Stap 1: Voer regie, bij voorkeur via een regiegroep
De diaconie en anderen met organisatorische kwaliteiten kunnen daarbij een rol spelen. Het is vooral
belangrijk om snel te schakelen en duidelijk te communiceren. Elke kerk heeft dan één aanspreekpunt
binnen de eigen gemeente.
Stap 2: Volg de richtlijnen van de overheid en het RIVM
Alles wat kerken organiseren, moet binnen de regels en adviezen van het RIVM vallen.
Stap 3: Inventariseer de hulpvragen en het hulpaanbod in uw kerk
Heb oog voor vragen en noden van de gemeenteleden, is iedereen in beeld? Maar ook voor het
potentieel en voor de initiatieven die genomen worden. Inventariseer en koppel vraag en aanbod aan
binnen en buiten de gemeente aan elkaar.
Stap 4: Zoek vanuit de regiegroep contact met andere lokale kerken/organisaties
Juist nu kunnen kerken in dezelfde woonplaats of regio van elkaar leren en samen optrekken.
Veel plaatsen hebben een Diaconaal Platform of een Raad van Kerken. Als kerken samenwerken is er
een behoorlijke infrastructuur en potentieel aan mensen. En ieder heeft weer andere creatieve
oplossingen.
Stap 5: Stem gezamenlijk af met de plaatselijke overheid
Binnen het sociale domein heeft de lokale overheid zicht op andere aspecten. Zij hebben problemen
die in bepaalde buurten of wijken spelen in kaart. Ook werken zij samen met welzijnsorganisaties,
voedselbanken en dergelijken. Stem gezamenlijk af met de plaatselijke overheid.
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2. Aansluiten bij #nietalleen
De komende tijd zullen veel mensen hulp nodig hebben. Met het nieuwe, landelijke platform
#nietalleen verbinden we de talloze lokale hulpinitiatieven aan elkaar en aan hulpvragers. Samen ben
je meer dan alleen! Landelijke kerken als de Protestantse Kerk in Nederland, de Christelijke
Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Nederlands Gereformeerde Kerken,
de Rooms Katholieke kerk en christelijke organisaties als TijdvoorActie, SchuldHulpMaatje,
Christenunie, Stichting Present, HipHelpt en de EO werken binnen dit platform nauw samen.
We roepen u op om uw kerk aan te melden bij #nietalleen. Aansluiting bij dit initiatief vergroot de
zichtbaarheid van deelnemende kerken bij de burgerlijke gemeente en het verbindt kerken en lokale
initiatieven onderling. Samen staan we sterk!
Hoe kunt u meedoen? Ga naar www.nietalleen.nl en vul het formulier om hulp te bieden in. Pak de
organisatie op in uw plaats en zorg voor lokale afstemming via bijvoorbeeld een diaconaal platform.
Wanneer er iemand in uw omgeving hulp nodig heeft en zich meldt bij #nietalleen brengen we u met
elkaar in contact. Wie hulp nodig heeft, kan dat kenbaar maken via de website www.nietalleen.nl of
door te bellen (0800-1322).
De praktische kant voor u als kerk
De actuele ontwikkelingen hebben uiteraard ook invloed op het werk binnen uw eigen kerk. Waaraan
moeten de eventuele bijeenkomsten voldoen? Welke online kerkdiensten zijn beschikbaar en hoe kunt
u daaraan een bijdrage leveren? Wat betekent het financieel voor uw kerk? Tussen overheid en
landelijke kerkelijke instanties wordt hierover dagelijks informatie uitgewisseld. Een actueel overzicht
is te vinden op www.steunpuntkerkenwerk.nl/coronavirus-kerk/
Via onze nieuwsbrieven en websites houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u nog
vragen, dan denken wij uiteraard graag met u mee.
Wij roepen allen op om te bidden én te handelen. Op een nuchtere liefdevolle manier, waarbij we ons
laten leiden door God. Niet door angst.
In Christus met u verbonden,
Derk Jan Poel
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“Behalve door te bidden kunnen we ook door de handen uit de mouwen te steken laten zien dat we
christen zijn en bereid zijn om onze medemensen die te lijden hebben onder de coronacrisis te helpen.
Landelijk en plaatselijk worden er veel initiatieven ontplooid. Laten we ons daar waar mogelijk bij
aansluiten, en daarin lokaal ook maximaal als kerken samenwerken. We beschikken met onze
gebouwen en allerlei voorzieningen over veel inzetbaar potentieel. Zo kunnen we ons licht laten
schijnen” – Melle Oosterhuis (voorzitter Synode GKv) en Frans Schippers (voorzitter Landelijke
Vergadering NGK)

