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Geliefde zusters en broeders in de liefde van Jezus Christus, 

 

Afgelopen maandagavond 14 december hebt u Premier Rutte op TV de strengere 

maatregelen kunnen horen afkondigen om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. 

De regering heeft een harde lockdown ingesteld. 

De besturen van de vier classes hebben ons de vraag gesteld wat gaat onze kerk doen? 

Hieronder leest u de reactie van het Synodebestuur van de Geredja Indjili Maluku. 

Het bestuur stelt vast, dat wij dit jaar de kerkelijke feestdagen niet hebben kunnen vieren 

(denk aan het Paasfeest, Hemelvaartsdag, Pinksteren) zoals we dat gewend zijn te doen.  

Dit alles vanwege de stijging van het aantal coronabesmettingen. 

De geschiedenis herhaalt zich. De regering heeft met ingang van 14 december 2020 tot en 

met 19 januari 2021 voor het hele land een harde lockdown ingesteld en strengere 

maatregelen afgekondigd. 

Wij hadden nog sterk de hoop en goede verwachting dat het aantal besmettingen zou dalen, 

maar helaas is dat niet zo. Integendeel, het aantal besmettingen is toegenomen en 

levensbedreigend. Onze hoop en verwachting dat we samen het kerstfeest zouden kunnen 

vieren, zijn niet uitgekomen. 

We hebben het zelf kunnen constateren in onze eigen omgeving, familie en in de gemeente 

hoeveel mensen ziek zijn geworden en gestorven. Hun dood heeft ons veel verdriet gedaan. 

Tevens constateerden we dat in enkele gemeenten de kerkdiensten geen doorgang konden 

vinden omdat leden van de kerkenraad en andere leden van de gemeente positief zijn 

getest, zoals in Alphen ad Rijn, Breda, Wormerveer en Zevenaar. 

Tot heden zijn er nog gemeenten die geen erediensten houden bij gebrek aan goede 

ventilatie en omdat ze afhankelijk zijn van het gebruik van de kerkruimte in Nederlandse 

kerken. Het gebruik ervan is gekoppeld aan een protocol en een stappenplan.  

De ingestelde lockdown drukt ons met de neus op de feiten hoe gevaarlijk het coronavirus 

kan zijn. Het blijkt dat we niet geleerd hebben van de gebeurtenissen zowel in Nederland als 

in het buitenland. Wereldwijd zijn meer dan 1,2 miljoen mensen gestorven aan Covid 19.  

We hebben kunnen zien dat na de viering van Thanksgiving in de Verenigde Staten het 

aantal besmettingen fors is gestegen. 
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Gezien al deze gebeurtenissen meent het Synodebestuur er goed en wijs aan te doen, om 

de maatregelen van de overheid te volgen en het hieronder vermelde besluit te nemen dat:  

met ingang van zondag 20 december aanstaande tot en met 19 januari 2021 geen 

diensten meer gehouden zullen worden. 

Een uitzondering wordt gemaakt als er een sterfgeval in de gemeente is. Een 

Uitvaartdienst is wel toegestaan. 

Het is u misschien opgevallen dat de regering de kerken voor bovengenoemde periode 

hebben ontzien. Het staat de kerk vrij om wel kerkdiensten te houden in de genoemde 

periode met inachtneming van de geldende beperkingen. Het is een grondrecht waar de 

regering niet aan kan komen.  

Echter, het Synodebestuur ontraadt u dat met klem. Laat de kerk geen bron zijn van de 

verspreiding van het besmette virus en daardoor de gezondheid van onze leden en andere 

mensen in gevaar brengen. Laten we samen waken over de gezondheid van onze leden, 

onze ambtsdragers en onze medemensen. Zo voldoen ook wij aan het grote gebod van de 

liefde om God lief te hebben en uw naaste als uzelf. Hier ligt onze verantwoordelijkheid om 

goede wachters te zijn van de kerk en de samenleving. 

Wij hopen dat u begrip hebt voor dit besluit van het Synodebestuur dat zeer zeker ook door 

de besturen van de vier classes wordt gedragen. Wij roepen u op om te blijven geloven en 

vertrouwen in de God van de liefde dat Hij ons beschermt en ons bedekt met de warme 

mantel van Zijn liefde. 

Advent is de tijd van hoop en vernieuwing, daarom geloven wij in, en vertrouwen wij op het 

moment dat wij bevrijd zullen worden van het coronavirus dat wereldwijd mensen gevangen 

houdt, veel leed en verdriet veroorzaakt. 

Op onze weg naar de viering van de geboorte van onze Heer Jezus Christus vertrouwen wij 

ons toe in de handen van Hem die het Licht der wereld is dat Hij licht brengt in de duisternis. 

Wij volgen de Weg, want Hij is de weg, de Waarheid en het Leven. 

Genade en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer zij met ons allen. 

 

Het Synodebestuur van de Geredja Indjili Maluku, 

Voorzitter,                                              Secretaris, 

                   

Ds. O. Matulessy     Ds. J.M. Pattikawa 

 

 


