
Kerkbestuur op afstand. 

We zitten met elkaar in een situatie die we bij de start van 2020 niet voor mogelijk hadden 

gehouden.  

Het is bemoedigend om te zien hoe de hele maatschappij met inventieve oplossingen komt om 

alles toch enigszins te laten doordraaien. Dat geldt ook voor de kerk als gemeenschap en als 

organisatie. Evenzogoed is het geheel sociaal- en maatschappelijk ontwrichtend. Veel mensen 

raken in een sociaal isolement, veel bedrijven dreigen om te vallen en medewerkers verliezen 

hun baan. Emotionele tijden.  

 

Als kerk proberen we er voor elkaar te zijn. De eredienst krijgt een andere invulling, waarbij we 

hopen dat onze gemeenteleden steun vinden in de nieuwe manier van vieren. Bij het realiseren 

van deze nieuwe initiatieven en voor het laten doordraaien van de kerk als organisatie moeten 

we ook nieuwe werkwijzen vinden.  

Kerkenraadsvergaderingen en werkgroep-overleggen vallen uit en op alternatieve wijze moeten 

we activiteiten, voor zover die doorgang vinden, op elkaar afstemmen. Gelukkig worden we in 

deze tijden technisch ondersteund met veel digitale hulpmiddelen. Mail en videocalls nemen het 

over van het normale overleg.  

In eerdere kerkenraadsvergaderingen hadden we reeds een discussie over een kleiner bestuur. 

Vooral ingegeven door de moeite die het soms kost om ambtsdragers te vinden. In de huidige 

creatieve tijd kijken we vooral naar een ander bestuur. Een bestuur op afstand. De afstemming 

vindt nu vooral per mail plaats.  

Binnen de kerkrentmeesters zijn de reguliere overleggen eerst stopgezet. De noodzakelijke 

acties vinden nu in klein verband plaats. Op de korte termijn staat de jaarrekening op ons lijstje. 

Die kunnen we voor het grootste deel digitaal afwikkelen. Een handtekeningenrondje zal dan 

volstaan voor het formaliseren.  

Het beheer en onderhoud van ons vastgoed kan gelukkig voor de voorbereidende en praktische 

kant volledig online. Maar de mensen die het moeten uitvoeren gaan uiteraard op locatie gewoon 

de handen uit de mouwen steken.  

De financieel-economische kant, denk aan onze beleggingen, loopt inmiddels al volledig via de 

digitale snelweg. Zo zie je hoe snel een organisatie en maatschappij zich aanpast aan nieuwe 

omstandigheden. Alle werkgroepen passen zich aan en proberen hun aandeel in ons kerkzijn op 

de nieuwe manier zo goed mogelijk in te vullen.  

Een kerkbestuur op afstand – niet ideaal, maar als tijdelijke oplossing blijken we zeer inventief te 

kunnen zijn. 
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