
Eerste brief ter bemoediging (tweede serie)  

 

DE KERK EN DE TWEEDE GOLF  

 

Beste broeders en zusters,  

 

Velen vreesden er al voor. Maar nu is het een realiteit in Nederland. Het coronavirus verspreidt 

zich razend snel door het land en er is sprake van een tweede golf. De ziekenhuizen krijgen 

steeds meer patiënten binnen en ook op de ic-afdelingen worden langzaam maar zeker meer 

zieken opgenomen. Een en ander heeft ook implicaties voor het kerkelijk leven.  

 

Minister Grapperhaus heeft begin vorige week de kerken het dringende advies gegeven om het 

aantal gelovigen tijdens een liturgische viering te beperken tot 30 personen. De Nederlandse 

bisschoppen hebben dit dringende advies besproken. De gehele afgelopen week was er overleg 

met de minister en tussen de bisschoppen onderling. De bisschoppen hebben bij de overheid 

steeds gepleit voor maatwerk. Maar helaas hebben wij dat in het overleg met de minister tot nu 

toe niet kunnen bereiken.  

 

Nu de tweede coronagolf steeds hoger wordt, wordt de overheid ook strenger. Wij moeten ons 

sociaal leven verder beperken. Vanaf afgelopen zondag kunnen nog maximaal 30 gelovigen de 

liturgie meevieren. Wij perken het kerkelijke leven in ter bescherming van de volksgezondheid. 

Overigens vergaderen de kerken deze week opnieuw met de minister om hopelijk ruimte te 

krijgen voor meer maatwerk, zeker voor onze grote kerken.  

 

Beste broeders en zusters, ik besef dat de nieuwe realiteit voor veel priesters en andere 

gelovigen uitermate teleurstellend is en een groot offer vraagt. En dan spreek ik uitdrukkelijk 

inclusief. De beslissing van afgelopen vrijdag heb ik, samen met de andere bisschoppen, met 

moeite genomen.   

 

Maar in de huidige omstandigheden met snel oplopende besmettingscijfers en 

ziekenhuisopnamen moeten wij juist als Kerk verstandig opereren en het aantal gelovigen in 

onze kerkgebouwen substantieel afschalen. Ik verwacht van mijn pastoors voldoende discipline 

om de regelingen van het episcopaat in de eigen parochie door te voeren.  In de huidige 

omstandigheden moeten eigen meningen even worden opgeschort. Dat geldt ook voor mijzelf, 

nu wij in de bisschoppenconferentie gemeenschappelijk pijnlijke keuzes hebben moeten maken.  

 

Ik maak mij uitermate veel zorgen over de toenemende polarisering, juist als het gaat om de 

bestrijding van het coronavirus, De eerste golf in maart werd gekenmerkt door grote 

saamhorigheid. Door de onderlinge eenheid  hebben wij het virus tijdelijk kunnen indammen. 

Helaas is die verbondenheid nu veel minder aanwezig, zowel in de samenleving als binnen de 

Kerk. Ik constateer helaas dat -niet zelden- de emotie het wint van het verstand. Dat zou onder 

ons christenen niet het geval mogen zijn. Ik vraag daarom van mijn priesters, diakens, pastoraal 

werkers, catechisten en andere gelovigen juist in deze moeilijke tijd de ingrijpende 

beslissingen van het episcopaat, zij het misschien met pijn in het hart, in verbondenheid en 

solidariteit te aanvaarden.  

 



Juist als mensen van de Kerk zijn wij geroepen om ons eigen kleine belang te relativeren en 

bedacht te zijn op het bonum commune, het algemeen welzijn. Het is voor een christen geen 

teken van zwakte maar juist van sterkte om tijdelijk af te zien van bepaalde rechten als wij 

daarmee een hoger doel, het beschermen van de gezondheid van medemensen, met name 

oudere en kwetsbare mensen, kunnen dienen. 

 

Ik ben intens dankbaar voor allen, priesters, diakens, pastoraal werkers, catechisten en vele 

andere gelovigen, die in onze parochies het kerkelijk leven zo goed mogelijk draaiende houden.  

De beperking in aantal gelovigen per viering vormt een uitdaging om vaker met kleine groepen 

te vieren, in plaats van de deuren te sluiten. Probeer daarnaast buiten de liturgie de kerken 

zoveel mogelijk open te houden. Zo hebben gelovigen individueel de mogelijkheid in onze 

Godshuizen rust te vinden en een plek voor gebed en troost. 

 

Soms voelt ieder van ons zich moe of moedeloos. Laten wij echter de Heer vragen om 

vertrouwen. God is ons in Christus zorgend nabij. Gods Geest wil ons veerkracht en creativiteit 

geven, juist ook in deze tijd die helaas steeds dreigender lijkt te worden.  

 

Mgr. dr. Gerard de Korte 

Bisschop van ’s-Hertogenbosch  

 

 

 

 


