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Geen kerkdiensten tot en met 31 maart 
PKN Nederland heeft in berichtgeving naar alle PKN gemeenten laten weten dat, gezien de 
maatregelen vanuit de overheid m.b.t. het Coronavirus, alle bijeenkomsten met meer dan 100 mensen 
afgelast moeten worden, ook wanneer dat om kerkdiensten gaat. 
Daarnaast adviseert de Classis Fryslân (brief als bijlage bijgevoegd) de kerkenraden om kerkdiensten 
met minder dan 100 kerkgangers niet door te laten gaan. Kleinere groepen komen vaak in kleinere 
kerkgebouwen bijeen en het risico op besmetting is ook daar aanwezig. 
De kerkenraden van Katlijk-Mildam, Oude- Nieuwehorne, Jubbega-Schurega en Hoornsterzwaag zijn 
zich bewust van het serieuze risico en nemen hun verantwoordelijkheid ter bescherming van al haar 
gemeenteleden. Daarom heeft een afvaardiging van deze kerkenraden na kort beraad besloten om dit 
advies te volgen. 
Praktisch houdt dit het volgende in: tot en met 31 maart vinden er geen kerkdiensten 
plaats in de PKN gemeenten Katlijk-Mildam, PKN Jubbega-Schurega-Hoornsterzwaag en  
Pg De Regenboog in Oude- en Nieuwehorne. 
Via de wekelijkse nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. 
 

Op zondag 15 maart wordt op NPO 2 om 9.30 uur een korte meditatie door ds. René de Reuver 
vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk uitgezonden. Dit ter vervanging 
van de kerkdiensten die zondag niet doorgaan. Deze uitzending wordt verzorgd door de EO. 
 
Musical Vrolijke Frans tot nader orde uitgesteld 
Naar aanleiding van de ontwikkelingen betreffende het Coronavirus en de bepalingen om 
bijeenkomsten van meer dan 100 personen af te gelasten, heeft de organisatie van de musical 
besloten om de voorstellingen tot een later tijdstip uit te stellen. 
Op 20, 21 en 22 maart zou viermaal de voorstelling Vrolijke Frans plaatsvinden in de kerk in 
Oudehorne. Twee voorstellingen waren al uitverkocht en met circa 150 kaarten te gaan, ging de 
kaartverkoop voorspoedig. 
Echter, gezondheid staat voorop en de organisatie volgt de overheidsbepalingen. Dit is volledig 
overmacht. Zodra er een nieuwe datum bekend is, zullen wij dit via nieuwsbrieven, websites van de 
kerken en in de pers bekend maken. 

 
GemeenteGroeiGroep 
Om genoemde redenen gaat ook de GemeenteGroeiGroep op 23 maart a.s. niet door. 
 
 
Playbackshow 
De geplande Playbackshow van a.s. zaterdagavond gaat eveneens niet door. 
 


