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Geachte broeders, 
 
Maandag 23 maart jl. heeft de regering de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus verder 
aangescherpt en uitgebreid. Naar aanleiding daarvan hebt u van het breed moderamen van de generale 
synode een update ontvangen van richtlijnen en adviezen. Een onderdeel daarvan is dat kerkdiensten in 
beperkte vorm voortgang kunnen vinden. Wat het aantal aanwezigen betreft, is hierbij vanuit het 
ministerie een maximum van 30 aanwezigen aangegeven, inclusief voorganger, kerkenraadsleden, 
koster en organist. Maar tegelijk is beklemtoond dat de minister nog liever ziet dat de kerkdiensten 
voortgang vinden met zo weinig mogelijk fysiek aanwezige personen en dat het aantal van dertig niet 
bedoeld is als streefgetal voor reguliere diensten. Op grond van een en ander heeft het breed moderamen 
u daarop ‘zeer dringend’ geadviseerd de diensten in een zo klein mogelijke setting te laten plaatsvinden: 
predikant, ouderling, diaken, organist, koster/technisch medewerker. 
 
Inmiddels staan de ontwikkelingen niet stil. In politiek en samenleving blijkt steeds grotere weerstand te 
ontstaan tegen erediensten waar nog maximaal 30 personen bij elkaar komen. Deze weerstand is onder 
andere zichtbaar in de media waar concrete situaties worden becommentarieerd. Woensdag is er in de 
Tweede Kamer opnieuw een debat geweest over de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. 
Hierin is met name van de zijde van de oppositie sterke druk uitgeoefend op de regering om religieuze 
samenkomsten te verbieden. Een motie van die strekking is uiteindelijk verworpen maar het laat wel zien 
dat ook de voortgang van de eredienst onder druk staat. 
 
Vanuit hen die ons in het contact met de minister en de politiek vertegenwoordigen, is daarom opnieuw 
een zeer dringende oproep uitgegaan om niet de grens van twintig of dertig aanwezigen op te zoeken, 
maar als kerkelijke gemeenten in een zo beperkt mogelijke setting samen te komen, zie het vorige advies 
van het breed moderamen. Het zou heel pijnlijk zijn als gemeenten zich hier niet aan conformeren en zo 
de aanleiding gaan vormen dat er een verbod komt op het houden van religieuze samenkomsten. Laat 
iedere kerkenraad daarom zijn verantwoordelijkheid in dezen verstaan door in zo’n beperkt mogelijke 
samenstelling bijeen te komen. 
 
Richting de minister is in ieder geval vanuit de breedte van de gereformeerde gezindte door de 
vertegenwoordigende organen uitgesproken dat ze een gezamenlijke verantwoordelijkheid op zich 
nemen om te bevorderen dat de erediensten gehouden worden in een samenstelling ‘zo klein als 
noodzakelijk’ wordt geacht, dit betekent: predikant, ouderling, diaken, organist, koster/geluidstechnicus. 



Beloofd is om dit intern richting alle kerkenraden/gemeenten te communiceren. Mede daarom dit 
schrijven. 
 
Het breed moderamen van de generale synode onderstreept opnieuw wat in de vorige update al is 
uitgesproken: ‘De tegenwerping die hier en daar wordt vernomen dat er dan fysiek geen gemeente 
aanwezig is, is onjuist. Naast de ambtsdragers maken ook de organist en de koster deel uit van de 
gemeente. Kortom, het is en blijft een volwaardige eredienst (Matth. 18:20). De rest van de gemeente 
kan via de kerktelefoon of de andere audio(visuele) middelen verbonden zijn en meeluisteren’. 
 
Laat ons in deze dagen van crisis zuinig omgaan met de mogelijkheden die geboden worden om 
erediensten te houden. De Heere is aan tijd, noch plaats, noch aantal gebonden. We leven heen naar 
Goede Vrijdag en Pasen. Hoogtijdagen in het kerkelijke leven. Goede Vrijdag: de betaaldag voor de Kerk. 
Pasen: Christus’ overwinning over zonde, duivel en dood. Laat Hij centraal staan in de verkondiging van 
het Woord en moge Hij het hart van voorganger en gemeenteleden vervullen. Dan zal er in deze dagen 
van crisis oprechte verootmoediging zijn voor God, hartelijke overgave aan Christus en (hernieuwde) 
toewijding aan Hem, vergezeld van de voorbede voor allen voor wie het coronavirus zulk een 
diepingrijpende gevolgen heeft.  
 
Het breed moderamen wenst u in alles Gods wijsheid en zegen toe. 
 
  
 
 
Met broederlijke groet, 
 
 
namens het breed moderamen 
van de generale synode 
 
 
 
 
 
 
Ds. L.W.Ch. Ruijgrok, scriba  


