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Religieuze organisaties: erediensten vanaf
juni 'behoedzaam vieren'
Vanaf juni kunnen religieuze en levensbeschouwelijke samenkomsten plaatsvinden met
maximaal dertig mensen - exclusief personeel. Dat hebben religieuze organisaties gezamenlijk
afgesproken met Ferd Grapperhaus, minister van Eredienst.
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Den Haag
In een verklaring stellen de organisaties dat diensten vanaf
juni 'behoedzaam' gevierd worden. Dat is een versoepeling ten
opzichte van het huidige beleid, dat bijeenkomsten
terugbracht tot 'zo klein mogelijk'. De verklaring is
gezamenlijk opgesteld door de Boeddhistische Unie, het
Contactorgaan Moslims en Overheid, het Interkerkelijk
Contact in Overheidszaken (CIO) en de Hindoeraad.
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Bij diensten mogen tot juli maximaal dertig mensen aanwezig
zijn. Dat aantal is exclusief personeel - waaronder ook
ambtsdragers, aldus het CIO. 'Kerkgenootschappen kunnen
zelf bepalen wie er nodig zijn om een dienst te organiseren. De
uitzondering voor personeel beperkt zich niet tot de seculiere
term van mensen die op de loonlijst staan.'
In het protocol van de Protestantse Kerk in Nederland gaat het
om de voorganger, ouderling van dienst, organist, koster,
enkele technici en enkele musici. Daarnaast mogen dertig
gemeenteleden naar de kerk komen, meldde de PKN vrijdag.
Het aantal van dertig aanwezigen wordt vanaf juli
waarschijnlijk verhoogd naar honderd. De versoepelingen
gaan gelijk op met die voor andere sectoren, zoals de horeca.
Over de samenzang laten religieuze organisaties zich niet uit.
zingen in de kerk

Minister Ferd Grapperhaus heeft sinds de coronacrisis
veelvuldig contact gehad met religieuze organisaties, schreef
het kabinet donderdagavond aan de Kamer. 'In deze contacten
is ook aandacht gevraagd voor de mogelijke verspreiding van
het coronavirus in en rond kerkelijke samenkomsten waarbij
de diensten worden opgeluisterd door een kerkkoor of waar
zingen of mediteren aan de orde is.'
Volgens het Outbreak Management Team is over het
besmettingsgevaar van zingen nog weinig bekend. 'Er is
onvoldoende inzicht over het risico op verspreiding van het
virus door geforceerd stemgebruik.' Minister Grapperhaus
heeft het advies ontvangen van de werkgroep Zingen in de
kerk, over het gevaar van zingen en belang van ventilatie. <Dat
zal worden doorgeleid naar het OMT', schrijft het kabinet.
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