
Amsterdam, 2 april 2020

Aan: de leden van de Christengemeenschap Amsterdam
Van: bestuur en convent Amsterdam

Betreft: voortgaande maatregelen griepcrisis per 31 maart 2020

Beste leden van de gemeente Amsterdam,

Overzicht van de gebeurtenissen
Van verschillende mensen kregen we het signaal dat de communicatie over de griepcrisis tot nog toe
nog onvoldoende helder was. Daarom hierbij nog even een overzicht. 
Op 23 maart gingen de verder aangescherpte maatregelen van de overheid in met het verbod op 
bijeenkomsten van meer dan drie personen tot 1 juni. Jullie ontvingen – met de brief van de 
bewindsdrager hierover – op 24 maart het besluit van bestuur en convent om alle openbare 
bijeenkomsten in de Andrieskerk tot 1 juni te annuleren. 
Op 25 maart werden we compleet overvallen door een uitzonderingsregel voor religieuze 
gemeenschappen, die overigens slechts tot 6 april zou gelden (en nu verlengd is tot 28 april). In die 
chaos besloten bestuur en convent om af te zien van ons grondwettelijke recht om als religieuze 
gemeenschap nog openbare bijeenkomsten te houden, met als beweegreden: meevoelend en solidair 
een zwoegende samenleving te willen dienen, die probeert deze epidemie in beheersbare vorm door 
te komen. Daarover is toen niet een nieuw bericht aan jullie rondgestuurd, omdat we bleven bij ons 
besluit om alle openbare activiteiten tot 1 juni te annuleren.

Stille diensten, wat kun je zelf doen
Vanaf 24 maart zijn er stille diensten met 1 celebrant en 1 of 2 ministranten, op de tijden zoals die in
het gemeentebericht staan vermeld. In de brief van 17 maart kon je onder het kopje 'Streamen' lezen 
wat je dan wellicht thuis zou kunnen doen op die tijden. Wij hebben hier nu een week lang ervaring 
mee opgedaan. Het is bijzonder om te merken dat de woorden, die betrekking hebben op met wie je 
allemaal samen de dienst volbrengt, een geheel nieuwe glans krijgen. 
Voor een aantal onder jullie zal de periode tot 1 juni, dat je niet naar de dienst kunt gaan, erg lang 
zijn. De overheidsregels, de hygiëne en de kerkruimte laten het toe, dat een enkeling gerust eens 
naar de dienst kan komen. Mocht je een keer bij een stille dienst aanwezig willen zijn, neem dan 
(uiterlijk vóór 18.00 uur op de dag voordat je naar de dienst wilt) contact op met een van de 
geestelijken en vraag of je mag komen. Houd je jas aan (in de kerk is het fris en de garderobe is 
smal) en geef anderen binnen en buiten de ruimte van 1,5 meter. Kom echter alleen naar de kerk als 
je niet grieperig bent of hoest, en als je van een van de geestelijken toestemming hebt om te komen. 
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Weekbrief
Het convent verzorgt op de zondagavond een bescheiden weekbrief met enkele gedachten over het 
evangelie of epistel van die week. In de Stille Week zal er elke avond een bericht zijn. Wij willen 
jullie niet spammen, dus dat bericht wordt alleen toegezonden aan wie zich hiervoor opgeeft. Meld 
je hiervoor aan via gemeenteamsterdam@christengemeenschap.nl. Kijk voor eventuele verdere 
berichten op onze webpagina https://amsterdam.christengemeenschap.nl). 

Moeilijke tijd
Onderstaand vinden jullie de spreuk 'Gemeente engel', die in Lima (Peru) ontstond, toen de 
gemeente daar een moeilijke tijd doormaakte.

Met hartelijke groet,

Bestuur en convent van de Christengemeenschap Amsterdam

Gemeente engel

Engel van onze gemeente,
wij verheffen onze gedachten
en onze wil tot jou,
zodat die jou kracht kunnen geven.

We hebben je leiding nodig
om de waarheid te zoeken.

We hebben je liefde nodig
om ons leven te bezielen en te ordenen.

We hebben je kracht nodig
zodat wij, in gemeenschap,
een getrouwe afspiegeling worden van jouw wil,
die het werk van Christus op aarde openbaart. 

 


