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Geagte broers en susters
HERDERLIKE SKRYWE
KERKLIKE MAATREËLS IN DIE LIG VAN DIE COVID-19-RISIKO’S
Die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering het op 16 Maart 2020 in ’n dringende
vergadering byeengekom in die lig van die noodtoestand wat in Suid-Afrika afgekondig is om
die verspreiding van die COVID-19-virus te bekamp.
Die Kommissie spreek hul meegevoel uit teenoor almal wat persoonlik en direk op verskillende
wyses deur die wêreldwye uitbraak van die virus geraak word. Dit sluit nie net die mense in
wat geïnfekteer is nie, maar ook persone met familielede in die buiteland. Die Kommissie dink
in die besonder aan mense wie se daaglikse lewens, werksgeleenthede, besighede, reis en
verblyf deur die pandemie geraak word.
Dit sluit ook gemeentes in wie se
fondsinsamelingsbyeenkomste direk deur die noodsituasie geraak word. Die Kommissie doen
in die besonder voorbidding vir alle mediese personeel en persone wat in hierdie moeilike tye
moet diens lewer terwyl hulle gevaar loop om met die virus besmet te word.
Soos alle verantwoordelike landsburgers moet die Kerk ook ag slaan op die buitengewone
maatreëls wat op 15 Maart 2020 deur die Staatspresident afgekondig is. Buitengewone
omstandighede vra na buitengewone besluite, ook binne die ruimte van die Kerk. Die Kerk
dra die welsyn van ons lidmate en al ons medeburgers op die hart, en wil dit deur ons optrede
bevestig.
Daarom doen die Kommissie ’n beroep op elke kerkraad om met groot verantwoordelikheid te
oordeel of hulle gemeente tans met eredienste en die gewone gemeentelike aktiwiteite kan
voortgaan. Groter gemeentes moet deeglik kennis neem van die verbod op byeenkomste met
meer as 100 mense, en kleiner gemeentes wat oordeel dat hulle met eredienste en ander
aktiwiteite wil voortgaan, moet verantwoordelikheid aanvaar om lidmate wat gevaarlike plekke
besoek het of op gevaarlike plekke werk, lidmate wat simptome vertoon, ouer lidmate en
lidmate met swak gesondheid of lae immuniteit te waarsku om eerder nie die byeenkomste by
te woon nie. Waar eredienste en byeenkomste (insluitend huweliksbevestigings en
begrafnisse) wel plaasvind, moet lidmate verkieslik nie fisiese kontak met mekaar maak nie
en moet daar voldoende middels beskikbaar wees om ’n hoë graad van higiëne te verseker.
Kerkrade moet rekening hou met die moontlikheid dat die virus ’n tyd lank op meubels en
ander voorwerpe kan oorleef nadat dit besmet is.
Die Kommissie wil gemeentes tog daarop wys dat daar tans verskillende opsies bestaan om
deur die elektroniese media versterking te kry uit die Woord en ook om deel te hê aan
eredienste. Die Kerk se webblad (www.nhka.org) bevat gedagtes vir die dag, dagstukkies,
preke, en selfs skakels na eredienste wat opgeneem is. Daar is ook skakels na enkele
gemeentes wat elke Sondag ’n erediens lewendig stroom. Hierbenewens versoek die
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Kommissie die direksie van GloMedia (https://glomedia.tv/) om weekliks een erediens op hulle
platform gratis beskikbaar te stel wat gemeentes of lidmate kan gebruik.
Die Kommissie van die AKV het ook besluit om die Inligtingsvergadering wat vir 18 Maart 2020
gereël is, te kanselleer. Ringskommissies word versoek om na gelang van hoe sake
ontwikkel, besluite oor die komende ringsvergaderings te neem. Die Moderamen sal
deurentyd die situasie dophou en met die Kerk skakel en aanbevelings maak.
Waar dit moeilik mag wees om eredienste te hou, word die Kerk se lidmate steeds aangespoor
om hulle krag in die Woord van God te soek en in gebed te volhard. Daarby word gelowiges
opgeroep om diens te lewer waar dit moontlik en nodig mag wees. Soos in die vroeë kerk
word gelowiges, wat die vrees vir die dood oorwin het, opgeroep om te dien waar ander
terugdeins.
Mag die Here sy kerk gebruik. Mag die Here u seën en beskerm en aan u vrede gee.
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