
 

                                      
     

Aan: Colleges B&W provincie Noord-Brabant en Limburg 

Molenhoek, 19 maart 2020 

 

 Betreft: meeleven ten tijde van corona-crisis  

  

   

Geacht college van Burgemeester en wethouders, raadsleden, geachte bestuurders en ambtenaren  

en allen die in deze crisis verantwoordelijkheid dragen en op zich nemen,  

  

Woensdagavond, 18 maart, klonken in verschillende dorpen en steden de kerkklokken. De Raad van 

Kerken in Nederland riep hiertoe op o  zo i  deze tijd a  o zekerheid ee  oods hap a  
e oedigi g, hoop e  troost te erspreide .  We zij  alle aal o tregeld door deze risis, ook oor u 

als bestuurders moet het een bijzondere en spannende tijd zijn. Middels deze brief wil ik u een hart 

onder de riem steken en laten weten dat er in vele kerken voor u gebeden wordt.  

  

Deze brief schrijf ik als classispredikant van Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne van 

de Protestantse Kerk in Nederland. Ik vertegenwoordig in dit gebied de ongeveer 140 protestantse 

(hervormd, gereformeerd en Evangelisch Luthers) gemeenten die onderdeel uitmaken van de 

Protestantse Kerk in Nederland.  

  

De afgelopen dagen heb ik contact gehad met predikanten en kerkelijk werkers in diverse 

gemeenten. Ik ben onder de indruk van de inzet en de creativiteit van ambtsdragers en vrijwilligers. 

Ze werken samen met andere kerken, geloofsgemeenschappen en maatschappelijke organisaties. 

Onderlinge verschillen zijn ondergeschikt aan de gezamenlijke inzet en het grotere belang. 

Kerkenraden en predikanten staan ook voor nieuwe vragen. Nu de mogelijkheden om mensen fysiek 

te bezoeken beperkt zijn, wordt er gezocht naar andere manieren om kwetsbare en oudere mensen 

niet alleen te laten. Diaconieën steken de handen uit de mouwen en bemiddelen tussen hulpvraag 

en hulpaanbod. Ook vóór de crisis waren er in veel gemeenten goede contacten tussen kerken en de 

burgerlijke overheid. Ik hoop van harte dat deze bestaande netwerken in deze crisis hun waarde 

zullen bewijzen.   

  

Naast het omzien naar elkaar en het handen en voeten geven aan barmhartigheid is voor christelijke 

gemeenten de kerkdienst op zondag een ankerpunt in de tijd. Het is geen eenvoudige beslissing de 

kerkdeuren gesloten te houden. De kerkenraden van de gemeenten in Classis Noord-Brabant, 

Limburg en Réunion Wallonne hebben daarin direct hun verantwoordelijkheid genomen. Het 
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overgrote deel (bijna 90%) heeft besloten met ingang van 15 maart online kerkdiensten te houden of 

te verwijzen naar de kerkdienst die verzorgd werd door de Protestantse Kerk op NPO2. Een kleine 

minderheid heeft besloten de kerkdienst doorgang te laten vinden, met een oproep aan kwetsbare 

mensen thuis te blijven en een maximale bezetting van 100 personen.  

  

Met betrekking tot het maximale aantal kerkbezoekers zijn er recente ontwikkelingen. Zoals u weet is 

de lijn vanuit het ministerie dat er maximaal 100 mensen in een kerkdienst bijeen mogen komen. De 

Protestantse Kerk heeft gisteren de richtlijnen op dit punt aangescherpt. Ik citeer van de website van 

de Protestantse Kerk:  

 De Protesta tse Kerk heeft o er de gehele situatie o ta t et de o erheid. Zij geven aan dat een 

kerkdienst in één zaal met maximaal 100 mensen is toegestaan mits men 1,5 meter afstand van 

elkaar houdt. (Dus niet meerdere zalen met maximaal 100 mensen.) Deze maatregel geldt tot en met 

6 april 2020. (...) Toch geeft het moderamen het dringende advies om de voorkeur te geven aan 

online kerkdiensten of met zo min mogelijk mensen samen te komen, omdat dit het minst risicovol 

is.   
  

Kerkenraden hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid, maar als classis Noord-Brabant, Limburg 

en Réunion Wallonne hebben wij het dringende advies richting de gemeenten onderstreept en de 

kerkenraden gevraagd hierin hun verantwoordelijkheid te nemen.  

  

Tot slot wil ik u veel sterkte en wijsheid toewensen in uw taak. In lijn van de woorden van minister-

preside t Mark Rutte zou ik ille  zegge : Let ee  eetje op elkaar  e  iet i der ela grijk: Let 
ook ee  eetje op uzelf!  Weet dat ij i  o ze geda hte  e  ge ede  ij u zij . Zoals onlangs 

verwoord in een gebed:  

  

We bidden tot U om de slachtoffers, om hun dierbaren, 

en we bidden tot u om de helpers, familie, vrienden. 

Wilt U allen die werken in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur nabij zijn  

e  he  kra ht e  oed ge e  i  deze spa e de tijd.   
  

Alle goeds gewenst! Als er vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van deze brief, mag u zeker 

contact met mij opnemen.  

  

Met vriendelijke groet,  

 

  

 

Ds. Marco Luijk 

Classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne 

m.luijk@protestantsekerk.nl 

tel. 06 52 33 52 85 
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