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Glane, 21 januari 2021  
 
Geachte priesters, bestuursleden en overige leden van de Syrisch-Orthodoxe kerk,  
 
Shlomo!  
 
Vanwege het coronavirus zit Nederland in een lockdown. Op woensdag 20 januari jl. heeft het Kabinet de 
lockdown aangescherpt en verlengd. Het doel is om het huidige besmettingsniveau van corona te verlagen. 
Immers, blijkens cijfers van het RIVM waren afgelopen week: 

• 38.776 nieuwe besmettingen; 

• 1.348 nieuwe opnames op verpleegafdeling in het ziekenhuis; 

• 252 nieuwe opnames op Intensive Care; 

• 608 overleden. 
 
Hierbij dient bedacht te worden dat de hiervoor weergegeven cijfers alleen betrekking hebben op 
afgelopen week. Feit is dat inmiddels al circa 922.000 mensen besmet zijn geraakt en al 13.162 stergevallen 
zijn geweest.  
 
Ook binnen ons eigen gemeenschap hebben wij de gevolgen van het coronavirus moeten ondervinden en 
hebben wij helaas ook een aantal doden moeten betreuren. Zo zijn binnen onze gemeenschap al circa 32 
mensen komen te overlijden. Dat aantal zou waarschijnlijk veel hoger zijn geweest als wij met z'n allen niet 
de maatregelen van de afgelopen maanden zouden hebben getroffen. Wat dat betreft dank ik de priesters, 
kerkbesturen en kerkleden voor hun ontoombare inzet en uithoudingsvermogen in deze kwestie. Daarmee 
zijn levens gered. Het is echter van belang dat wij scherp blijven en de maatregelen blijven volgen.    
 
Als kerken hebben wij enerzijds een bijzondere positie die grondwettelijk is vastgelegd. Maar anderzijds 
ontslaat dat recht de kerken niet van hun eigen verantwoordelijkheid in het licht van de huidige 
coronacrisis. In de eerste plaats geldt de verantwoordelijkheid om leden van de gemeenschap te 
beschermen. Daarnaast dienen wij solidair te zijn met de gehele samenleving, die zucht onder de 
beperkingen met als doel om verdere verspreiding en besmetting van het coronavirus tegen te gaan. Als 
kerkgenootschap moeten wij hierbij bijdrage aan willen leveren. Daarom zullen tot en met 9 februari 
2021 de volgende maatregelen gelden: 
 

1) De zondagse kerkdienst mag uitsluitend door de priester met een aantal diaken gehouden worden 
en kan digitaal uitgezonden worden, zodat de mensen de dienst vanuit huis kunnen volgen.  

2) Trouwerijen en doopsels mogen uitsluitend met familieleden gehouden worden en mogen 
er maximaal 35 personen aanwezig zijn. 

3) Voor uitvaarten geldt dat uitsluitend de naaste familieleden daarbij aanwezig mogen zijn, 
waarbij maximaal 35 personen aanwezig mogen zijn. 

4) Herdenkingsdiensten van overledenen in de kerk dienen eveneens beperkt te worden tot de 
naaste familieleden van de overledenen, waarbij maximaal 35 personen aanwezig mogen 
zijn.    

5) Het Klooster is alleen toegankelijk voor noodzakelijk bezoek met uitzondering van de 
begraafplaats. 

6) Bij alle activiteiten geldt dat iedereen een mondkapje dient te dragen en 1,5 meter afstand 
dient te houden. 

7) Alle activiteiten dienen beperkt te blijven tot het belijden van de godsdienst. Na een 
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kerkdienst (uitvaart, doopsel of trouwerij) dient iedereen direct naar huis te gaan. Er mag 
na afloop dus niet koffie worden gedronken of worden nagepraat. Dit is een eis die de 
overheid oplegt en met ons heeft gecommuniceerd.    

 
Communicatie 
Om er zeker van te zijn dat deze brief iedereen bereikt, worden priesters, bestuursleden en overige 
(gezins)leden van de Syrisch- Orthodoxe kerk verzocht deze brief verder te verspreken, hetzij per mail, 
hetzij via Whatsapp of andere kanalen.   
 
Slot 
Mijn dank gaat wederom uit naar u allen voor uw doorzettingsvermogen en waakzaamheid. Het vervult 
mij met trots dat de parochies, priesters en kerkbesturen tot op heden zo buitengewoon verantwoord 
hebben gehandeld en de gezondheid van de mensen voorop hebben gesteld. Blijf hiermee doorgaan en 
blijf gezond.  
 
Met Gods zegen,  
Mede namens het bestuur van het Bisdom,  
 
 
 
+Polycarpus Augin Aydin,  
Aartsbisschop van de Syrisch-Orthodoxe kerk in Nederland 

 

 

 

 

 


