Van: Hart voor Zaanstad
Aan: de Zaanse kerken
Onderwerp: Zaanse kerken en corona
Beste kerken,
Door het coronavirus zit Nederland op slot, en dat raakt uiteraard ook de kerken. Er is veel wat
deze weken niet kan. Als Hart voor Zaanstad willen we alle Zaanse kerken oproepen niet alleen te
kijken naar wat niet kan, maar ook naar wat nu juist wél nodig is. Hierbij een aantal aanbevelingen,
om als kerken en gemeenteleden mee bezig te gaan. We hopen dat jullie deze aanbevelingen ook
delen met jullie gemeenteleden.
1.

Zorg voor elkaar, binnen en buiten de kerkelijke gemeente. Juist in deze tijd mogen we elkaar
dienen met het doen van boodschappen, (telefonische) aandacht, het uitlaten van de hond, een
maaltijd koken, enzovoort. Daarbij hebben we een aantal concrete suggesties:
a.

Stimuleer gemeenteleden aan te sluiten bij burgerinitiatieven zoals www.nietalleen.nl
en www.zaankantersvoorelkaar.nl/coronahulp. Als Hart voor Zaanstad zetten we geen
eigen vrijwilligersnetwerk op, maar stimuleren we om aan te sluiten bij bestaande
initiatieven.

b.

Niet alle mensen die hulp kunnen gebruiken, zullen deze websites weten te vinden.
Stimuleer gemeenteleden om een kort briefje te verspreiden in de straat waarin ze
wonen, met daarin het aanbod te helpen als dat nodig is en contactgegevens.

c.

Bel elkaar binnen de gemeente om te horen hoe het gaat en hoe je elkaar kunt helpen.
Zet daar eventueel een belboom/telefooncirkel voor op, zodat er geen mensen worden
overgeslagen. Speciale aandacht kan er zijn voor ouderen, alleenstaanden en
ZZP’ers/ondernemers.

d. Bemoedig elkaar met een kaartje of een bosje bloemen. En als een bloemengroet in de
gemeente gebruikelijk is: ga daar vooral mee door!
2.

Bid. Ook al zit samen bidden in de kerkdiensten er nu even niet in, onze gebeden mogen
gewoon doorgaan. En dat is nodig ook. Bidden kun je natuurlijk alleen doen, maar we willen
ook vormen aanreiken om gezamenlijk te bidden, ook als je alleen thuis zit.
a.

Elke dag om 12:00 biedt Hart voor Zaanstad een gebedsmoment aan, waar ieder bij
kan aanhaken. De verschillende voorgangers uit de Zaanstreek reiken hiervoor
dagelijks een kleine gebedsliturgie aan via de website www.zaansekerken.nl. Doordat
alle deelnemers op hetzelfde moment de tijd nemen voor gebed, zijn ze toch ook aan
elkaar verbonden.

b.

Verschillende organisaties hebben woensdag 18 maart uitgeroepen tot een dag van
nationaal gebed. Wij attenderen jullie hier graag op. Meer informatie op:
www.missienederland.nl/corona/nationaalgebed.

c.

De Raad van Kerken roep alle kerken in Nederland op om de komende 3 woensdagen
tussen 19:00 en 19:15 de klokken te luiden als teken van verbinding en als oproep tot
gebed voor zieken en zorgenden. Zie www.raadvankerken.nl. Deze oproep zetten wij
graag door.

3.

Creatief met kerkdiensten.

a.

Veel kerken zenden deze weken kerkdiensten uit. Kerken kunnen hierin ook
samenwerken. Zo sluit NGK De Wijngaard (Wormer) deze weken aan bij NGKv
Zaankerk (Zaandam).

b.

Er wordt ook van alles aangeboden voor thuisvieringen: van televisiekerkdiensten op
zondagochtend tot materialen voor kinderwerk. Zie bijvoorbeeld: www.jop.nl en
www.creatiefkinderwerk.nl.

c.

Voor degenen die voor lege kerken staan te preken een geleende tip: laat alle
gemeenteleden een selfie opsturen, druk die selfies af en plak ze op de stoelen. Zo’n
hoge opkomst heb je nog nooit gehad!

4.

Speciale aandacht verdient de voedselbank. Zoals vaker worden de burgers die het minste
kunnen hebben het hardst getroffen. Overweeg als diaconie nu een extra gift aan de
voedselbank. Wellicht heeft de voedselbank ook extra vrijwilligers nodig – daarover lopen op
het moment contacten met de voedselbank.

5.

Hart voor Zaanstad heeft contact met het college van Burgemeester en Wethouders. We
hebben bij hen aangegeven dat de kerken graag hun steentje willen bijdragen. Dat wordt door
het college gewaardeerd. Mogelijk gaan op deze manier concrete vragen en hulpverzoeken
naar de kerken komen. Laten we als kerken ook voor het college en de regering bidden!

6.

Rond uitvaarten gelden deze weken strikte regels: wees je als kerk daarvan bewust. Bij
uitvaarten kan alleen een kleine kring direct betrokkenen aanwezig zijn. Een mogelijkheid is
dan om de uitvaart zelf in kleine kring te laten plaatsvinden, en op een later moment een
gedachtenisdienst te organiseren.

7.

Veel mensen in de samenleving en in de kerken willen nu iets doen en samen de schouders
eronder zetten. Zo kan deze tijd ook verbroederen. Tegelijk kan het ook een kwestie van de
lange adem worden: het ligt in de lijn der verwachting dat Nederland over 3 weken nog niet
corona-vrij is. Als kerken is het onze roeping trouw te zijn, ook als het langer dan 3 weken
duurt.

Als Hart voor Zaanstad hopen we dat we als kerken een positieve bijdrage kunnen leveren aan de
samenleving in crisistijd. Dat mogen we doen uit het vertrouwen dat geen crisis te groot is voor onze
God:
“Slechts in uw stilte kan ik slapen,
slechts aan uw lippen zwijgt mijn pijn;
niet voor de dood zijn wij geschapen –
God, wek mij op uw mens te zijn.”
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