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Minister Grapperhaus gaat op kerktournee: 
'Eredienst is juist nu waardevol' 
Ferd Grapperhaus woont zondag als minister van Eredienst een kerkdienst bij van de 

protestantse gemeente in Rijnsaterwoude. De komende weken wil Grapperhaus vaker 

erediensten bezoeken. 'Het is heel waardevol weer met meer mensen naar de gezamenlijke 

dienst te gaan.' 

Auke van Eij� 0 s juni 2020, 22:51 

Minister Grapperhaus bij een eucharistieviering op Tweede Pinksterdag in de kathedraal van Rotterdam. (IJeelcl Bisdom Rotterdam) 

► RIJNSATERWOUDE

Sinds het uitbreken van de coronacrisis heeft minister 

Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) veelvuldig contact met 

religieuze organisaties, waaronder kerkgenootschappen. 

Gemeenten organiseren sinds begin juni weer mondjesmaat 

erediensten voor maximaal dertig personen. Op tweede 

pinksterdag woonde Grapperhaus een dienst bij van de 
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Elisabeth en Laurentius Kathedraal in Rotterdam. Zondag is 

hij aanwezig bij een eredienst van de protestantse gemeente in 

het Zuid-Hollandse dorp Rijnsaterwoude. 

De bewindsman is van plan de komende weken vaker 

religieuze bijeenkomsten te bezoeken. 'Het is heel waardevol 

dat we weer met meer mensen naar de gezamenlijke dienst 

kunnen gaan, en ik maak daarvan graag deel uit', zegt 

Grapperhaus. 'Samen bidden, de preek luisteren en zegen 

mogen ontvangen is een belangrijk moment in de 

geloofsbeleving.' 

Erediensten zijn volgens hem juist in deze periode waardevol. 

'In crisistijd is bezinning belangrijk en is het goed dat je wordt 

voorgehouden wat van belang is in het leven.' 

geen voetbalclub 

De eredienst in de Woudse Dom van Rijnsaterwoude wordt 

zondag geleid door René de Reuver, scriba van de Protestantse 

Kerk in Nederland. De aanwezigheid van een bewindspersoon 

vergt geen andere aanpak, stelt De Reuver. 'Wat mij betreft is 

hij gewoon een kerkganger als ieder ander.' 

Het is goed dat Grapperhaus kerkdiensten bijwoont, vindt hij. 

'Hij komt niet om regeltjes te controleren, maar te beleven 

hoe het is om in deze crisis kerk te zijn. Dat hij daarvoor deze 

zondag gebruikt - voor hem ook gewoon een vrije dag - vind 

ik erg positief.' 

De Reuver is enthousiast over het contact met Grapperhaus, 

dat verloopt via het interkerkelijk contactorgaan CIO. 'De 

minister is zelf rooms-katholiek, en begrijpt zodoende 

waarover de eredienst gaat en wat geloofsbeleving voor 

mensen betekent. Het is veel moeizamer overleggen met een 

minister die kerken beschouwt als een soort voetbalvereniging 

voor gelovigen.' 

niet zingen 

De protestantse gemeente in Rijnsaterwoude houdt zich strak 

aan het PKN-protocol voor erediensten, zegt de lokale scriba 

Marjolein Uilenberg. Dat betekent dat zondag niet wordt 

gezongen in de kerk - de samenzang levert mogelijk 

besmettingsgevaar op vanwege de uitstoot van kleine 
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druppeltjes. 'Het zingen proberen we te compenseren met 

orgelspel', zegt Uilenberg. 'We hebben een prachtig orgel
) 
dus 

dat komt vast goed.) 

Adv·es eXP-ertgroe : kerken goed 

ventileren en niet samen zingen 
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