NG RIETFONTEIN-SUID: PASTORALE BRIEF AAN LIDMATE
DIE HERVATTING VAN EREDIENSTE EN AKTIWITEITE TYDENS VLAK 3 VAN
DIE NASIONALE INPERKING WEENS COVID-19
Liewe Lidmaat
President Cyril Ramaphosa het op Dinsdag 26 Mei 2020 aangekondig dat
geloofsgemeenskappe toegelaat word om vanaf 01 Junie 2020 weer met eredienste
en godsdienstige byeenkomste voort te gaan. Daar is groot waardering vir die
erkenning dat kerke en predikante in ons samelewing ’n belangrike rol speel deur
hulle geestelike leiding, pastorale versorging en gemeenskapsdiens.
Aanvanklik was daar blydskap en opgewondenheid oor hierdie aankondiging,
Hierdie toegewing bring egter ’n groot logistieke verantwoordelikheid vir elke
gemeente mee in terme van toegangsbeheer, dra van maskers, sosiale afstand, die
register hou van persone, die meet van elkeen se koors, ’n opname van simptome,
die sanitering van geboue, toilette, deurhandvatsels en ingangsportale, en ’n
“siekeboeg” wat in plek moet wees as iemand simptome tydens die erediens toon en
mediese bystand verleen moet word (kyk Gazette van 28 Mei 2020)1. Die hof sal die
predikante en kerkraad regsaanspreeklik hou vir enige regulasie wat nie reg en
voldoende nagekom word nie.
In ’n verklaring het die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK) alle lidkerke
(waarvan die NG Kerk een is) aanbeveel om, indien hulle byeenkomste sou
oorweeg, sowat 4 tot 12 weke te neem om behoorlik gereed te maak. Dit sou
beteken dat die eerste byeenkoms eers 28 Junie sou kon begin indien ons as
gemeente aan álle voorkomingsmaatreëls voldoen2.
Indien één lidmaat wat ’n erediens bygewoon het sou positief toets vir COVID-19,
moet die Kerkraad/Dagbestuur almal in kennis stel en probeer om almal op te spoor
met wie hy/sy in aanraking gekom het. Verdere eredienste sal verbied word en alle
persone wat eredienste bygewoon het word in kwarantyn geplaas.
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Gauteng, spesifiek Tshwane, is as ’n ontwikkelende “Hotspot” verklaar
aangesien die getalle van mense wat positief toets nou eers noemenswaardig groei.
Die hoogtepunt van die pandemie is ook nog nie in ons provinsie of land bereik nie.
Na beraming sal dit teen Julie of Augustus bereik word.3
Ons moet ook die winterseisoen in gedagte hou. Ander siektes soos verkoue of
longontsteking gaan maak dat Covid-19 se effekte op ons seniors groter gaan wees.
Telkemale het die President ook daarna verwys dat diegene bó 60 eerder tuis
móét bly ongeag die vlak van inperking. Diegene ouer as 60 word aangeraai om in
self-isolasie te bly totdat die virus se verspreiding onder beheer is, daar ’n afname in
die infeksiesyfers is en/of ’n entstof gevind is.
Die vraag waarmee ons as leraars worstel is of die kerk nie eerder in hierdie
tyd geroep word om haar lidmate en die breë gemeenskap te dien, deur nie
eredienste te hou nie en die veiligheid en welsyn van álle mense voorop te
stel. Ons dra die beste belange van ons lidmate en gemeenskap op die hart. In
gehoorsaamheid aan die Here wil ons naasteliefde volgens Markus 12:31 uitleef
deur mekaar te beskerm en aan ander te doen soos ons ook wil hê hulle aan ons
moet doen.

In lig van bogenoemde het ons as Leraars aan die Dagbestuur voorgestel dat
eredienste by ons kerkgebou nie nou al moet hervat nie. Hierdie voorstel is op
3 Junie deur die Dagbestuur goedgekeur. Die Dagbestuur sal op ‘n maand-totmaand basis weer besin oor wanneer met eredienste begin kan word, met
inagneming van die President se aankondigings, die vlak van inperking waarin ons
op daardie tydstip verkeer en die styging van infeksies in óns omgewing.

Ons almal mis fisiese samekomste en ons besef dat hierdie besluit vir
sommige moeilik is. Ons besef ook dat dit ’n groot opoffering is. Maar élke
lewe is vir ons kosbaar en ons wil nie enige iemand, veral die weerloses en
ons seniors, onnodig bloot stel óf uitsluit nie. Ons wil eerder verspreiders van
hoop as verspreiders van ’n virus wees, en hierin ’n getuienis uitdra en ’n
voorbeeld stel.
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Ons is terdeë bewus dat daar lidmate is wat nie genoeg data het om aanlyn preke te
lees, luister of kyk nie. Daar is ook lidmate wat nie toegang tot selfone of whatsapp
het nie. In lig hiervan sou ’n fisiese erediens vir hulle ’n uitkoms wees. Die meeste
persone wat nie hierdie toegang het nie, is egter ons seniors wat juis die hoë
risiko gevalle sou wees indien hulle met die Covid-19 virus geïnfekteer sou word.
As deel van ‘n oplossing sal afskrifte van meeste van die preke by die Kerkkantoor
afgehaal kan word, en behalwe die YouTube-formaat waarin van die dienste
deurgegee word, sal die klankbaan apart deurgegee word op die whatsappgroepe
sodat diegene met min data eerder daarna kan luister.
Hoewel besluit is dat fisiese eredienste nóg nie in Junie moet begin nie, bied
vlak 3 van die grendeltyd vir ons gemeente wel geleentheid dat bepaalde
aktiwiteite veilig en verantwoordelik op die kerkterrein kán plaasvind:


Die kerkkantoor kan open - onder streng maatreëls.



Waar telefoniese pastoraat nie geskik is nie, sal die predikant by die kerk
besoek kan word - streng maatreëls moet in plek wees.



Begrafnisse



Bevestiging van huwelik



Byeenkomste ná begrafnisse en huweliksbevestigings (koek en tee) word
egter nog nie toegelaat nie.

Noodsaaklike dienste wat deur die predikante gelewer kan word:


’n Sterwende persoon tuis besoek.



’n Persoon in ’n krisissituasie besoek indien ’n ander opsie nie moontlik is nie.

Dit is belangrik om daarop te let dat kategese, die bediening van sakramente,
gemeentesang, huisbesoek, ouetehuisbesoek, hospitaalbesoek, selgroepe en
vergaderings steeds níé toegelaat word op vlak 3 van die inperking níé (kyk Gazette
van 28 Mei 2020).
Ons vertrou dat almal begrip sal hê vir die moeilike keuses waarvoor ons te staan
kom, en sal vertrou dat ons, met verantwoordelikheid en om die regte redes, die
nodige genoemde besluite geneem het.
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Groete in Christus,
Ds Leon Tait (namens die Dagbestuur as Voorsitter daarvan, en as predikant) asook
Ds Petro Jonker en Ds Landi Botha wat die res van die Leraarspan uitmaak.

Ns.: Hoe ons dink oor kerkwees is vir ons in hierdie tyd belangrik. Die kerk is
nie gesluit omdat ons kerkgebou se deure nie tans oop is nie. Óns is steeds
kerk, dalk anders, maar ons bediening gaan voort. Óns is die kerk.
Aanbidding in ’n kerkgebou is nie die enigste uitdrukking van kerkwees nie. Ons
moet onthou dat in die tyd van inperking onder vlak 5 en 4 het gemeentes se
aanbidding, getuienis en Woord verkondiging op kreatiewe wyses gefloreer. Die
COVID-19 uitdaging skep die wonderlike geleentheid om kerk van Christus te wees
op ’n unieke wyse. Ons lidmate is en word op verskeie maniere bedien en ons leef
kerkwees op ’n splinternuwe manier uit.
Ons handhaaf fisiese afstand maar nie sosiale vervreemding nie. Ons gaan voort om
vir mekaar om te gee, mekaar te bemoedig, vir mekaar te bid, om kontak te hou en
nood te verlig. Ons as leraars is diep bewus van die Gees van God wat in ons en
deur ons gemeente werk. Ons vertrou dat die Here NG Rietfontein-Suid sal aanhou
gebruik en seën in ongekende tye.
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