Den Haag, 15 december 2020

Geachte mevrouw/mijnheer,
Als voorzitter van het CIO richt ik mij tot u namens het moderamen. In de plenaire vergadering van
afgelopen vrijdag spraken wij over de ontwikkelingen rond de coronacrisis en de vooruitzichten voor
de korte en langere termijn. Het gesprek ging met name over de vraag naar de ruimte voor de
vieringen tijdens de komende kerstdagen en de vooruitzichten voor de langere termijn waarbij de
conceptroutekaart, die in ontwikkeling is, ter sprake kwam.
Laat ik voorop stellen dat in de afgelopen maanden heel veel van ons als samenleving in het
algemeen is en wordt gevraagd. We worden ernstig beperkt in de mogelijkheden elkaar te
ontmoeten en ons te bewegen zoals wij dat gewend waren. Het verlangen om ons ‘oude leven’ weer
op te pakken wordt breed in de samenleving gevoeld en het ongeduld is groot.
Echter, het is duidelijk dat het virus ons nog stevig in de greep houdt en de laatste weken weer
steeds verder de kop op steekt. We hadden met elkaar gehoopt dat de jongste maatregelen zouden
leiden tot de mogelijkheid de maatregelen weer wat te versoepelen en er meer ruimte zou ontstaan
om elkaar met de kerstdagen op ruimere schaal te ontmoeten. Dat zit er niet in en de situatie blijft
zeer ernstig en dat heeft dus ook gevolgen voor onze vieringen tijdens de kerstdagen.
Ik heb groot respect voor de wijze waarop in vele kerken gehoor is gegeven aan de oproep vanuit het
CIO om kerkdiensten zoveel mogelijk digitaal te organiseren en slechts met een beperkt aantal
mensen tijdens de diensten aanwezig te zijn. Dat is voor velen een groot offer omdat de wekelijkse
kerkdienst een belangrijk element van de geloofsbeleving is. In verreweg de meeste kerken wordt
het aantal van maximaal dertig personen tijdens de diensten gehanteerd en dat betekent een
aanslag op het gemeenschapsleven dat juist in de kerk zo belangrijk is.
We doen dat vanuit onze medeverantwoordelijkheid voor de samenleving in het algemeen en voor
het inperken van de gezondheidsrisico’s in het bijzonder. Ook de kerken en andere
geloofsgemeenschappen zijn zich bewust van de risico’s voor elkaars gezondheid en met name voor
die van de meest kwetsbaren in onze samenleving. De ziekenhuizen lopen weer vol en de druk op de
gezondheidszorg is zeer groot. Er wordt enorm veel gevraagd van al die mensen die dag en nacht
klaar staan om de mensen die getroffen zijn door het virus en daar ernstig ziek van worden, te
verzorgen.
Als kerken hebben wij een bijzondere positie die grondwettelijk is vastgelegd. Daar wordt veel over
gesproken in de politiek en de media. Waarom geldt voor de kerken een uitzondering? Dat heeft te
maken met de godsdienstvrijheid die wij in ons land van groot belang achten. Maar tegelijkertijd
ontslaat dat de kerken niet van het nemen van hun eigen verantwoordelijkheid in het licht van de

huidige coronacrisis en zich waar mogelijk solidair te verklaren met de gehele samenleving die zucht
onder de beperkingen van dit moment.
Het CIO voert regelmatig overleg met de minister van Justitie en Veiligheid, tevens belast met de
verhoudingen met kerkgenootschappen en andere religieuze organisaties en als zodanig ook minister
van ‘Eredienst’ , te weten minister Ferd Grapperhaus. Met hem wordt de actuele stand van zaken
besproken op basis waarvan het CIO vanuit haar eigen verantwoordelijkheid een standpunt bepaalt
en met een advies naar de aangesloten kerkgenootschappen komt. De betrokkenheid van de
minister bij de kerken dwingt daarbij respect af.
Met hem is ook gesproken over de ontwikkeling van een routekaart om op de langere termijn
richting te geven aan mogelijke versoepelingen, mocht de situatie rond het virus daartoe aanleiding
geven. Die routekaart is in concept ontwikkeld, maar nog niet voor verspreiding en gebruik gereed.
Om die reden doet het CIO het dringende verzoek de conceptroutekaart nog niet te hanteren en de
verdere ontwikkeling daarvan af te wachten. We zullen het gesprek over de routekaart in het nieuwe
jaar voortzetten en zo snel mogelijk met nieuwe mededelingen daaromtrent komen.
Op dinsdag 15 december is ons land in een lockdown gekomen als gevolg van het grote aantal
besmettingen dat ons brengt in de situatie die wij hebben gekend in de maanden maart en april. Dat
betekent dat wij genoodzaakt zijn met een aangescherpt advies richting onze lidkerken te komen dat
geldt als volgt:
Blijf zoveel mogelijk thuis en woon de kerkdienst via de digitale middelen bij. In het geval er toch
fysieke bijeenkomsten worden gehouden (met name tijdens de komende feestdagen) dan met
maximaal dertig personen met inachtneming van de reeds bekende richtlijnen van het RIVM.
Het is met spijt in mijn hart dat ik dit als voorzitter van het CIO aan u moet mededelen, maar ik reken
op uw begrip en doe een beroep op onze gezamenlijke verantwoordelijkheid in deze zware tijden.
Met het vaccin in aantocht en daarmee de glorende hoop dat deze crisis haar einde nadert vraag ik u
om geduld en volharding.
Ik wens u toe dat u, ondanks de beperkingen die gelden op dit moment, het licht van Christus in de
komende kerstdagen zult mogen ervaren of op andere wijze inspirerende feestdagen zult hebben.
Tot slot wens ik u toe dat u, met de verwachting van een naderend einde van deze moeilijke crisis,
hoopvol het nieuwe jaar kunt ingaan.
Met vriendelijke groet,

Drs. Jaap Smit,
Voorzitter CIO

