
Verenigde Protestantse Kerk Leuven – Corona-crisis 

 

Extra mededeling i.v.m. de corona-crisis.  
 
In verband met de corona-crisis zal onze kerk haar deuren sluiten vanaf komende zondag 
1 november tot nader order.  
 
Beste mensen,  
 
Na de lockdown, sinds half maart, konden we als kerkgemeenschap, begin september, gezien 
de toen gezakte coronacurves, tot onze vreugde de kerkdeuren weer voor live-diensten 
openen, zij het met voorzichtigheid en met het behoedzaam in acht nemen van de nodige 
maatregelen om elkaar te beschermen en het risico op besmetting zoveel mogelijk uit te 
sluiten.  
 
Nu, eind oktober, zijn de coronacijfers niet aan het stijgen, maar aan het exploderen. Intussen 
heeft de regering, tegen wil en dank, steeds weer strengere maatregelen moeten uitvaardigen 
omdat de vorige niet toereikend bleken. 
Die maatregelen betreffen een brede waaier aan sectoren in onze samenleving: het onderwijs, 
de universiteiten, hogescholen, de bovenbouw van het secundair, de horeca en toeristische 
sector, de reisorganisaties, de maatregelen voor bedrijven, de musea, de cultuur en sportsector, 
de jeugdbewegingen, de maatregelen op privé-terrein, thuis, onder families en vrienden…… 
enz., enz. 
De lijst is te lang om hier op te sommen (zie: https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/ )  
 
Dit alles met één duidelijk en dringend oogmerk: het verminderen van onze onderlinge fysieke 
contacten. 
En wel: om de om zich heen grijpende coronabesmettingen en de dreigende overvraging 
(sterker nog: de dreigende “crash”) van onze ziekenhuizen tegen te gaan. 
Op dit moment wordt zelfs vanuit de Belgische ziekenhuizen (landelijk, over de taalgrenzen 
heen), met aandrang gepleit voor een tweede lockdown, zoals we ook meemaakten vanaf half 
maart, om een ‘meltdown’ van de medische zorg te voorkomen. 
 
In deze omstandigheden heeft de kerkenraad (zij het met spijt, maar wel unaniem) 
besloten om, tot nader order en vanaf 01/11/2020, opnieuw over te gaan tot de tijdelijke 
sluiting van onze kerk.  
 
Volgens de uitgevaardigde maatregelen die weliswaar vandaag  (donderdag 29 oktober 2020) 
nog gelden, zouden de kerken nog wel live- diensten mogen organiseren met een maximum 
van 40 deelnemers, maar dit past niet in het breed uitgevouwen concept voor de samenleving 
om zoveel mogelijk te streven naar een beperking van onze onderlinge fysieke contacten. 
Daarom dat ook onze kerk zich aansluit bij dit concept om, in de mate van het mogelijke, mee 
te werken aan het terugbrengen van onze fysieke ontmoetingen.  
 
Uiteraard omwille van de veiligheid voor onze leden, in ’t bijzonder de risicogroepen, maar 
zeker ook omdat we van mening zijn dat het, in deze penibele situatie, zeker de kerken past 
om aan de samenleving te laten zien dat we voor elkaar (en natuurlijk ook voor onszelf) 
willen instaan en zorg willen dragen door de maatregelen bloedserieus te nemen en beter nog: 
door strenger te handelen dan de maatregelen aan ons (kerken) vragen. 
In deze situatie doorgaan met mensen live ontmoeten (hoe ‘heilig’ en ‘edel’ de intenties ook 
zijn) zou geen solidair signaal zijn naar de samenleving. 
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Vlaams Minister van Binnenlands bestuur Bart Somers zei het gisteren (28/10/2020) in het 
parlement zo: 
 
"Laten we samen een krachtig signaal geven dat komende tijd iedereen een 
verantwoordelijkheid heeft om zelfs bovenop de regels die bestaan zich de vraag te stellen: 
hoe kan ik mijn contacten nog verminderen? Hoe kan ik nog meer solidair zijn met de 
zwakken en kwetsbaren in de samenleving?" (einde citaat) 
 
Vanaf komende zondag zullen we u opnieuw online ‘bedienen’. 
Dit keer (vooralsnog) niet via een complete viering (met beeld en geluid), maar wel met het 
doorsturen van de zondagse preek, zodat we toch “via het woord”, met elkaar verbonden 
blijven.   
 
Met hartelijke groet, 
 
Ernst Veen 
 


