
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 
15 maart tot nader order in de loop van begin april.  
 
Een woordje uitleg:  
 
Het zal niemand ontgaan zijn dat de regering verregaande maatregelen heeft getroffen om de 
corona-crisis het hoofd te bieden. Als kerncriterium wordt daarbij gehanteerd: de beperking van 
het directe fysieke contact tussen mensen. Juist dat fysieke contact immers is dé 
besmettingsweg van het corona-virus. De zin en het nut van deze maatregel is daarbij niet 
zozeer het elimineren van het corona-virus (daarvoor is het al teveel aanwezig), maar wel het 
terugdringen van de snelheid waarbij mensen besmet worden. Die snelheid heeft immers direct 
effect op het aantal mensen dat per periode een beroep moet doen op de (toch al overbelaste) 
ziekenhuizen en zorgcentra. Op die wijze kunnen we er dus met z’n allen (!) in dit land aan 
meewerken om de beschikbare plaatsen in de medische zorg minder te belasten.  
 
Vandaar dat er een algemene sluiting en afscherming is afgekondigd voor plaatsen van 
ontmoeting (ongeacht hun grootte!): scholen, verenigingen, sport- en cultuurevenementen, 
café’s, restaurants, winkels, bejaardenhuizen enz. worden gesloten, voorlopig tot en met 3 april. 
Het spreekt vanzelf dat ook de kerken daarbij niet buiten schot kunnen en mogen (!) blijven. 
"We moeten het nu doen. We hebben geen tweede kans meer. Het is een moeilijke beslissing, 
maar het was nodig. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen”, zo klonk het in de 
regering.  
 
Intussen besloot de Vlaamse Regering deze morgen (13/3) om de vieringen te verbieden, dit 
nadat meerdere VPKB-kerken (waaronder ook onze Leuvense VPKB-kerk) en burgerlijke 
lokale overheden eerder al besloten hadden tot opschorting van de viering van de zondagse 
kerkdiensten. Dit geldt eveneens voor de Belgische bisschoppen die eerder deze week een 
algehele sluiting van alle katholieke kerken afgekondigden. En ook het synodebureau van onze 
VPKB heeft instemmend en solidair gereageerd op deze lockdown en dit vanaf komende 
zondag 15 maart tot nader order in de loop van begin april. Daarbij stelt het synodebureau: 
  
“Onze kerken verwelkomen allerlei mensen, ook personen uit groepen voor wie het corona-
virus een verhoogd risico vormt. Allemaal zijn we bezorgd om te doen wat in onze macht ligt 
om hen te beschermen: het gaat om een daad van liefde. Dit is de reden waarom, ook in 
gewesten waar er (nog) geen formeel verbod is, wij met grote aandrang verzoeken om de 
zondagsdiensten te annuleren.” 
 
Uiteraard houden wij u van mogelijke wijzigingen in de ontwikkelingen op de hoogte.  
 
Tot slot melden we u dat er, voor de komende zondagen tijdens de lockdown, wekelijks een 
meditatie rondgestuurd zal worden, zowel via digitale weg (mail, website en facebook) als 
(enkel voor diegenen die geen toegang hebben tot de digitale wegen) per gewone postbezorging.     
 
Namens onze raden, 
 
Ernst Veen.   
 


