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Kabinet biedt kerken meer ruimte. 'Waarom
zou je een kerkgebouw niet behandelen als
bioscoop?'

Het kabinet gaat vanaf 1 juli de coronamaatregelen verder versoepelen. In kerken en andere
gebouwen kunnen dan toch meer dan honderd mensen samenkomen.
Aaldert van Soest
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Minister Ferd Grapperhaus overlegt geregeld met de kerken.

(beeld anp / Jeroen Jumelet)

► DENH.AAG
Bronnen rond het kabinet bevestigen dit tegenover het
Nederlands Dagblad. De nieuwe regels worden vandaag
bekendgemaakt. Op dit moment mogen groepen niet groter
zijn dan dertig personen. Op 1 juli zou dat aantal worden
verhoogd naar honderd, maar volgens het kabinet is het
verantwoord dat maximum los te laten. De 1,5 meter-richtlijn
blijft wel van kracht. Daarnaast moeten bezoekers van
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bijeenkomsten verklaren dat ze geen gezondheidsklachten
hebben. De maatregel geldt voor bijeenkomsten die geen
vergunning nodig hebben, zoals kerkdiensten, uitvaarten en
theatervoorstellingen.
Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft de
overheid regelmatig aangesproken op de verschillen per
kerkgebouw, zegt woordvoerder Daniëlle Woestenberg. 'Er
zijn gebouwen met diverse zalen. Waarom zou je die niet
behandelen als een bioscoop? Daarnaast heb je hele grote
kerkgebouwen.'
Naast het overleg met CIO, spreekt minister Ferd Grapperhaus
(Justitie en Veiligheid) geregeld met vertegenwoordigers van
kerken over de maatregelen. SGP-senator Peter Schalk
vertegenwoordigt in dit overleg vier reformatorische
kerkgenootschappen. Een deel van de kerken zat met smart te
wachten op de verruiming, zegt hij. Als voorbeeld noemt hij de
kerk waarvan hij zelf lid is, de Gereformeerde Gemeente in
Veenendaal. 'Normaal zitten daar op zondag 1600 tot 1700
mensen. Afgelopen zondag zaten we er met dertig
kerkgangers.' Schalk heeft in kerken van verschillende
grootte onderzoek laten doen naar het aantal kerkgangers dat
in het gebouw kan op 1,5 meterafstand van elkaar. 'Het ging
overal om 21 tot 24 procent van het aantal zitplaatsen.'
Roel Kuiper, bestuurdersvoorzitter van de Theologische
Universiteit Kampen en voormalig ChristenUnie-senator,
vertegenwoordigt de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de
Nederlands Gereformeerde Kerken in het overleg met de
minister. Hij reageert voorzichtig, omdat het nieuws nog niet
bevestigd is. Het zou positief zijn als de verantwoordelijkheid
bij de kerken zelf wordt neergelegd, vindt Kuiper. Tegelijk roep
hij de kerken op niet de grens op te zoeken. 'Als kerken straks
een nieuwe besmettingshaard zijn, zou dit heel slecht zijn
voor het aanzien van de kerken. Dat moeten we echt
voorkomen.'
zingen

Met name het zingen in kerken is onderwerp van discussie. Er
vinden onderzoeken plaats naar het besmettingsgevaar door
zingen in gesloten ruimtes. Zolang daarvan nog geen
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uitkomsten bekend zijn 1 kan het niet 1 vindt Kuiper.
Vanuit het Outbreak Management Team (OMT) ligt er nog geen
duidelijk advies over het zingen in de kerk. Woestenberg vindt
dat het te lang duurt 1 voordat de kerken hier duidelijkheid
over krijgen. 'Volgende week spreken we weer met de minister
en zullen we dit zeker aankaarten. Wij vinden dat er in de
buitenlucht weer veel moet kunnen. Binnen verschilt het per
situatie.'
Schalk ziet dat kerken er nu verschillend mee omgaan. Op
sommige plekken mogen alle dertig kerkgangers meezingen 1
elders zingt slechts een deel of helemaal niemand. 'Laat
kerken zelf bepalen wat in hun situatie verstandig is 1 zegt
Schalk. cwe staan daar niet in elkaars nek te joelen. 1 <
1

3/3

