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Geachte heer/mevrouw, 

Zondag 30 maart is er door een handhaver geconstateerd dat er rond de 90 mensen aanwezig 
waren bij de digitale dienst die werd verzorgd in Godcentre Voorschoten. Dit aantal werd bevestigd 
door een vrijwilliger van het kerkgenootschap die bij de deur middels een Ipad het aantal 
aanwezigen noteerde. 

Tijdens ons gesprek op 15 januari hebben we gesproken over het belang van de volksgezondheid. 
Er was in die periode een toename in het aantal besmettingen binnen uw kerkgenootschap. In het 
gesprek is met u afgesproken dat de kerkdiensten alleen nog digitaal zouden plaatsvinden. Het 
fysiek bijwonen van kerkdiensten zou daarmee niet langer mogelijk zijn. 

Wij hebben gezien dat in de weken daarna er inderdaad geen bezoekers aanwezig waren bij de 
kerkdiensten, waarvoor ik mijn dank wil uitspreken.

Nu zitten we in een periode waarin het aantal besmettingen helaas toch weer toeneemt. Ik was 
dan ook zeer teleurgesteld om te horen dat u, ondanks onze eerdere afspraken, de kerk toch weer 
had opengesteld voor bezoekers. 

Ook ik vind het recht op het belijden van godsdienst een groot goed dat beschermd dient te 
worden. Het zoeken van het de juiste balans tussen dit recht en het belang van de volksgezondheid 
is soms een worsteling. Ik vind dat in deze moeilijke tijden, met een stijgend aantal besmettingen 
en ziekenhuisopnamen, wij met elkaar als gemeenschap, een gedeelde verantwoordelijkheid 
hebben om risico’s te beperken. Samenkomsten in het Godcentre, waarbij grote aantallen 
bezoekers aanwezig zijn, kunnen grote gevolgen hebben, ook voor alle andere mensen die met 
deze kerkgangers in contact komen. 

Vanuit mijn verantwoordelijk voor de gezondheid van een ieder die in deze gemeente woont en 
werkt schrijf ik u derhalve deze brief. Ik verzoek uw om alle fysieke activiteiten met bezoekers die 
er nog plaatsvinden in uw kerk met onmiddellijk ingang te beëindigen en daarmee ook uw bijdrage 
te leveren aan het tegengaan van mogelijke Covid-19 besmettingen.

Door de activiteiten toch doorgang te laten vinden plaatst u uw kerkgenootschap nadrukkelijk 
buiten de gemeenschap. Dit zorgt voor veel onrust in de gemeente. Om dit signaal kracht bij te 
zetten ben ik dan ook genoodzaakt om dit schrijven openbaar te maken. 



Hoogachtend, 

Ch. B. Aptroot 
Burgemeester Voorschoten
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