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Predikanten: overheid, zet ons op lijst met 
vitale beroepen 
Er ligt een aanvraag bij de overheid om priesters, predikanten, kerkelijk werkers en geestelijk 

verzorgers toe te voegen aan de lijst met vitale beroepen. 

Eline Kuijner 0 20 maart 2020, 13:38 aangepast 18:48 

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft die 

aanvraag ingediend. 'Mensen die ziek zijn hebben fysieke zorg 

nodig, maar er is ook ontzettende behoefte aan geestelijke 

ondersteuning', zegt Daniëlle Woestenberg van het CIO. 

'Mensen die bang zijn omdat ze de ziekte hebben, of mensen 

in de omgeving van een zieke worstelen met de vraag hoe ze 

hiermee om moeten gaan.' 

ziekenzalving 

https:/ /www. nd. n 1/ ge loof/geloof /961341 /predikanten-overheid-zet-on s-o p-I ijst-met-vitale-beroepen 
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Iemand die besmet is met corona mag nu maar één bezoeker 

ontvangen, naast het zorgpersoneel, vertelt Woestenberg. 

'Onder de definitie van zorg valt ook geestelijke zorg.' Toch 

komt het voor dat mensen met corona die in het ziekenhuis 

liggen geen priester, predikant of geestelijk verzorger mogen 

ontvangen. De Rooms-Katholieke Kerk kent voor mensen die 

komen te overlijden het sacrament van de ziekenzalving, dat 

door een priester gedaan moet worden. Als een priester niet 

bij een coronapatiënt mag komen, is dat volgens Woestenberg 

een beperking van de vrijheid van Godsdienst. 

Het CIO heeft alle kerken die bij dat orgaan zijn aangesloten, 

gevraagd welke officiële functies in hun denominatie 

belangrijk zijn voor deze zorg. Het Steunpunt Kerkenwerk, een 

organisatie die christelijk- vrijgemaakt- en Nederlands

gereformeerde kerken ondersteunt, heeft drie functies 

aangedragen: predikant, kerkelijk werker en geestelijk 

verzorger in dienst van een instelling. 

Kan iemand mij vertellen of predikanten bij de vitale beroepen 

horen .@ReneDeReuver .@PKNnl? Ik bereid me nu voor op twee 

uitvaarten, verwacht helaas meer. Ivm kinderopvang. Ik ben 

vast niet de enige die dit wil weten #dtv 

Marleen Blootens 

@fvlarlee11bloote11s 
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1148 a.m. 20 mrt. 2020

20 19 mensen tweeten hierover

- Marleen Blootens (@Marleenblootens) March 20, 2020

kinderopvang 

Als deze beroepen op de lijst komen te staan, betekent dat ook 

dat predikanten recht hebben op kinderopvang. De 

protestantse dominee Marleen Blootens liet vrijdag via Twitter 

weten daar behoefte aan te hebben. Ze bereidt nu twee 

uitvaarten voor en verwacht dat er meer zullen volgen. 
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Minister Ferd Grapperhaus zei vrijdag dat geestelijk verzorgers 

in instellingen sowieso bij de vitale beroepen horen. Wat hem 

betreft komen predikanten en kerkelijk werkers ook in 

aanmerking voor de regeling rond kinderopvang. Volgende 

week praat hij hier verder over met de kerken. 'Want 

barmhartigheid is uiterst belangrijk; de zorg voor zieken en 

stervenden is cruciaal voor onze maatschappij 1, aldus 

Grapperhaus < 
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