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Of we nog samen kunnen zingen in de kerk 
hangt af van de situatie 
De vraag of in de toekomst in kleinschalige Nederlandse kerkdiensten samen gezongen kan 

worden, hangt erg van de situatie af. Dat zegt Daniëlle Woestenberg van het Interkerkelijk 

Contact in Overheidszaken (CIO), dat namens de kerken met de overheid overlegt. 

Gerard ter Horst 0 2 mei 2020 

► DEN HAAG

Bij samenzang is anderhalve meter afstand tussen de 

kerkgangers 'waarschijnlijk niet voldoende', geeft het CIO als 

aandachtspunt de kerken mee. Zij moeten zelf de risicoJs 

inschatten. 'Stel
) 
je bent met dertig mensen in een grote 

neogotische kerk, dan kun je heel veel afstand van elkaar 
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nemen. Ben je met twintig mensen in een kleine vergaderzaal 

in een wijkgebouw in de stad, dan heb je die ruimte niet. Dan 

is het niet verstandig', zegt Woestenberg. 

Overigens hebben de kerken nog even de tijd zich op deze en 

andere voorzorgsmaatregelen te bezinnen, bevestigt ze. 

Minister Ferd Grapperhaus heeft donderdag de kerken laten 

weten dat tot aan Pinksteren, dat is eind mei, geen 

versoepeling van de regels voor kerkdiensten te verwachten is. 

'Ook al liggen er vanuit de kerken protocollen hoe ze denken 

een invulling te geven aan II anderhalve meter afstand 11, dat 

wil niet zeggen dat vieringen al weer snel mogelijk zijn. Dat 

geeft ons nog wat tijd om de puntjes op de i te zetten.' 

Het bewaren van de afstand raakt aan meer rituele en 

liturgische gebruiken dan samen zingen. 'Alles vraagt 

overweging. Soms worden de liedboeken aan elkaar 

doorgegeven, dan moet je erover nadenken hoe die schoon te 

maken.' 

Het samen zingen is niet in iedere christelijke traditie even 

belangrijk, zegt de secretaris van het CIO. De rooms

katholieken vinden het vieren van de communie het 

belangrijkste aandachtspunt, voor de Syrisch-Orthodoxe Kerk 

is een belangrijke vraag hoe de iconostase, een wand met 

iconen, een goede plek in de liturgie te geven. Die wordt 

normaliter aangeraakt en gekust. 

Duitse versoepeling 

In heel Duitsland zijn sinds eind deze week weer kleinschalige 

kerkdiensten toegestaan, zij het omgeven met allerlei regels 

en voorschriften. De versoepeling is de uitkomst van 

topoverleg tussen bondskanselier Angela Merkel en de leiders 

van de deelstaten. Ook doopdiensten, besnijdenisrituelen en 

trouwerijen zijn weer toegestaan. 

Bij dergelijke diensten moet het aantal mensen beperkt 

blijven, luidt een van de voorschriften, al wordt geen 

maximumaantal genoemd. Het advies is de grootst mogelijke 

religieuze gebouwen te gebruiken. Met markeringen moet 

worden aangegeven hoe groot de afstand tussen de bezoekers 

moet zijn. Lichamelijk contact dient te worden vermeden, 

2/3 



samen zingen is verboden. Een liedboek of bijbel moet van 

huis worden meegebracht. Afhankelijk van de bepalingen door 

afzonderlijke deelstaten moeten kerkgangers een mondkapje 

dragen. <
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