Aan:

Alle leden en belangstellenden van de gemeenten in Nederland en Vlaanderen

Betreft:

Aangescherpte maatregelen i.v.m. de corona-epidemie
Amstelveen, 25 maart 2020

Beste leden en belangstellenden,
Naar aanleiding van de sinds maandagavond van kracht zijnde extra maatregelen van de Nederlandse
overheid1, deel ik u – in aansluiting op mijn vorige brief van 13 maart jl. ‒ het volgende mee.
Op grond van deze maatregelen heb ik de conventen en besturen van alle gemeenten verzocht om, in elk geval
tot 6 april a.s., de volgende restricties door te voeren ten aanzien van de cultische vieringen:
- de zondagsdiensten voor de kinderen laten vervallen (tenzij de 1,5 meter-regel door alle betrokkenen kan
worden nageleefd, zowel voor, tijdens als na de dienst)
- aan de mensenwijdingsdiensten kan nog slechts een heel beperkt aantal mensen deelnemen (dit geldt dus ook
voor eventuele diensten voor gestorvenen);
- eventueel geplande dopen of huwelijkswijdingen laten vervallen.
Daarnaast heb ik besloten, dat alle voor dit jaar geplande jeugdwijdingen niet zullen doorgaan; het uitstellen
van dit besluit tot 6 april zou voor alle betrokkenen teveel onzekerheid opleveren. De betreffende
jeugdwijdelingen zullen hartelijk worden uitgenodigd om in de Paastijd van 2021 alsnog de jeugdwijding te
ontvangen.
Aan de conventen en besturen heb ik tevens gevraagd om alle betrokkenen in hun gemeente van een en ander
op de hoogte te stellen, via de gebruikelijke informatiekanalen, de gemeente-website en ook d.m.v. een korte
mededeling op de kerkdeur.
Het moeten opgeven van dit alles valt ondergetekende niet mee, en dat zal voor velen van u ook gelden. Ik
meen echter dat wij, op grond van de maatschappelijke verantwoordelijkheid waarover ik in mijn brief van 13
maart schreef, niet anders kunnen.
Tevens koester ik de hoop, dat de goede geesten van de wereld dit offer zullen kunnen gebruiken om ons iets
nieuws aan te reiken dat toekomstkracht heeft, zowel voor de samenleving als ook voor onze
Christengemeenschap.
Ik wens u onverminderd kracht en vertrouwen toe in deze barre, bijzondere Lijdenstijd!
Met hartelijke groet,

(bewindsdrager)

1 Alle samenkomsten zijn in elk geval tot 6 april verboden. Er is een uitzondering voor religieuze
bijeenkomsten met minder dan 30 personen, mits men 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden. (Bron:
https://www.rijksoverheid.nl )

