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Brief CIO aan kerken: Predikant is ook 
contactberoep 
Het interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) wil dat het ambt van predikant in de 

eredienst wordt aangemerkt als 'contactberoep'. Dan vervalt namelijk de 

anderhalvemeterplicht en zouden sommige rituelen weer doorgang kunnen vinden. 
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► GORINCHEM

De wens staat in een brief van het CIO aan de 

vertegenwoordigde kerken en werd donderdagmiddag 

getwitterd door Jelle Nutma, predikant van de Christelijke 

Gereformeerde Kerk in Gorinchem. Letterlijk staat er in de 

brief: 'Om te voorkomen dat er discussie ontstaat rondom 

bepaalde liturgische en rituele handelingen acht het 
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secretariaat van het CIO het meer dan wenselijk dat de 

voorganger in de eredienst wordt aangewezen als 

contactberoep.' 

Van het kabinet mogen samenkomsten van religieuze of 

levensbeschouwelijke aard vanaf 1 juni plaatsvinden als 

daarbij niet meer dan 30 (en vanaf 1 juli: maximaal honderd) 

personen aanwezig zijn en betrokkenen 

anderhalvemeterafstand houden. Premier Rutte zei begin deze 

week nog dat de kerken en bewegingen daar terughoudend 

gebruik van moesten maken. 
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'Om te voorkomen dat e1· discussie ontstaat rondom 

bepaalde liturgische en rituele handelingen, acht het 

secretariaat van het CIO het meer dan wenselijk dat de 

voorganger in de eredienst wordt aangewezen als 

contactberoep.' 

Uit de brief van het CIO aan de vertegenwoordigd kerken 

448 p.m. 28 mei 2020 

9 Andere Tweets van jelle nutma bekijken 

Het interkerkelijk Contact in Overheidszaken deelt dat idee, 

'vanuit zorg voor de zwakkeren in de samenleving'. Toch zijn 

er protocollen voorbereid om vanaf 1 juni voorzichtig reguliere 

erediensten en vieringen zoals de doop te hervatten, met een 

systeem van 'placering, reservering en andere zaken om de 

verspreiding van corona te voorkomen'. 

De kerken moeten eraan wennen. Op 14 mei legde de 

Protestantse Kerk in Nederland nog vast dat het 

predikantschap geen contactberoep was en dopen alleen was 

toegestaan met de 'verlegenheidsoplossing van de verlengde 

arm'. <
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