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Minister Grapperhaus vraagt geduld van kerken: diensten met grote groepen zit er voorlopig nog niet in I Nederlands Dagblad

dat er regels zijn rond afstand en hygiëne. De minister heeft
aangegeven dat hij het op prijs stelt dat hierover door het CIO
en de andere vertegenwoordigers van kerken wordt nagedacht,
in samenspraak met de gemeenschappen die zij
vertegenwoordigen. Tegelijkertijd was ook de boodschap van
de minister dat hervatting van diensten waarbij grotere
groepen mensen aanwezig zijn, er nu echt nog niet in zit. De
ontwikkeling van de virusuitbraak biedt die ruimte helaas
niet.'
Volgens CIO-secretaris Daniëlle Woestenberg drukte de
minister het CIO op het hart niet de verwachting te koesteren
dat de kerken bij de eerstkomende versoepeling van de
coronamaatregelen meteen aan de beurt zijn. Grapperhaus gaf
aan dat het onmogelijk is met de kennis van nu een
inschatting te maken wanneer het verantwoord is weer in
kerken samen te komen, zegt Woestenberg. 'We hebben
expliciet meegekregen dat er zoveel variabelen zijn dat we van
week tot week moeten kijken.'
Grapperhaus zal de komende tijd in contact blijven met kerken
en andere geloofsgemeenschappen, vanuit zijn rol als minister
voor Eredienst. 'Op het moment dat er weer méér perspectief
kan worden geboden aan de kerken, zal er ook weer een
officieel overleg zijn', aldus de woordvoerster van de minister.
Het CIO heeft de 31 aangesloten lidkerken gevraagd met
protocollen te komen die ingezet kunnen worden zodra de
overheidsmaatregelen versoepeld kunnen worden. Inmiddels
hebben zo'n twaalf kerkgenootschappen daarvoor iets
aangeleverd. Die worden vrijdag gebundeld en naar het
ministerie van Economische Zaken gestuurd, waar primair de
belangenafweging wordt gemaakt welke sectoren het eerst
moeten profiteren van eventuele verlichting van de
maatregelen. Komende week hoopt het CIO nog meer
protocollen binnen te krijgen en komt het overlegorgaan een
raamwerk met basisvoorwaarden voor kerken die straks hun
deuren weer willen openen. 'Op korte termijn willen we de
hoofdlijnen op de rit hebben', licht Woestenberg toe. 'We gaan
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voorkomen dat het kabinet straks zegt: we kunnen de situatie
voor de kerken versoepelen, maar ze zijn daar niet op
voorbereid.'
Verder sprak het CIO donderdag met Grapperhaus over het
gezamenlijke communiqué dat de kerken en andere religieuze
organisaties eind maart verspreidden met de oproep de
erediensten tot een minimum te beperken. De minister sprak
zijn waardering uit voor de maatschappelijke rol die de kerken
ten tijde van de de coronacrisis op zich nemen. <
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