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Alle conventen en gemeentebesturen in Nederland en Vlaanderen
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Landelijk bestuur en landelijk secretariaat

Betreft:

Gezichtspunten en adviezen i.v.m. verspreiding Corona-virus

Amstelveen, 28 februari 2020
Beste mensen,
Nu het Corona-virus sinds gisteren ook in Nederland is opgedoken en de eerste vragen zijn gesteld
over welke maatregelen we in onze gemeenten zouden moeten nemen om verdere verspreiding tegen
te gaan, wil ik vanuit mijn verantwoordelijkheid daarvoor een aantal gezichtspunten en adviezen
aanreiken. Dit nadat ik ruggespraak heb gehad met de Oberlenkung in Berlijn.
Algemene informatie en gezichtspunten:
- Het Corona-virus (COVID-19) is een nieuw virus, waartegen nog geen resistentie bestaat en ook
nog geen vaccin. Het veroorzaakt mogelijk méér longontstekingen dan de gewone griep (influenza).
Verder is veel nog onbekend.
- We moeten ervoor oppassen dat we niet deel worden van een 'angst-epidemie' en dat we de juiste
proporties in het oog houden. Het influenzavirus veroorzaakt jaarlijks wereldwijd 3 tot 5 miljoen
ernstig zieken en 250.000 tot 500.000 doden; in Nederland zijn er elke winter ca. 820.000
griepgevallen en 250 tot 2000 sterfgevallen als gevolg daarvan.
- De maatschappelijke stemming zou zich kunnen ontwikkelen naar de opvatting, dat elke medemens
een potentiële bedreiging vormt. We doen er mijns inziens goed aan om binnen onze gemeenten juist
het vertrouwen in en de hartelijkheid naar elkaar te versterken. Daarom moeten we ook zo lang
mogelijk doorgaan met het uitdelen van de communie in de mensenwijdingsdiensten (zie hieronder).
- Het zou goed zijn om juist nu in de gemeenten aandacht te besteden aan het wonder van het
menselijk immuunsysteem en aan de verschillende manieren om dat te versterken. Want ook bij deze
nieuwe griep geneest dankzij dit systeem meer dan 95% van de zieken!
- Het is raadzaam om de adviezen en afgekondigde maatregelen van de nationale en lokale
autoriteiten goed in de gaten houden en die op te volgen; met name het RIVM verstrekt ter zake
informatie (zie: www.rivm.nl).
Ook onze gemeenten hebben immers de maatschappelijke verantwoordelijkheid om niet onnodig bij
te dragen aan een toename van het aantal ziektegevallen, met als mogelijk gevolg een overbelasting
van ziekenhuizen en gezondheidswerkers.
- Het is met name raadzaam om het algemene influenza-advies, ter voorkoming van besmetting van
anderen en jezelf, op te volgen en aan gemeenteleden door te geven:
1) Regelmatig handen wassen (gewone zeep is voldoende)
2) Bij niezen of hoesten dit doen in de holte van je elleboog
3) Papieren zakdoekjes gebruiken (eenmalig)
4) In de buurt van een hoestend of niezend persoon min. 2 meter afstand houden (ook kleine
vochtdruppels komen namelijk niet verder)

Wat te doen als er een uitbraak van ziektegevallen in het voedingsgebied van de gemeente is:
- Mensen die zich niet goed voelen, aanraden om niet ter communie te gaan. Hetzelfde geldt voor
kwetsbare ouderen of anderen met een zwakke gezondheid.
Deze mensen wijzen op de mogelijkheid om meer bewust deel te nemen aan de gemeentecommunie
op het moment dat de celebrerende priester brood en wijn tot zich neemt. Die doet dat immers voor
de gehele gemeente, inclusief de (zieke) afwezigen en de gestorvenen. Een andere mogelijkheid is
het aanbieden van een huiscommunie.
- Mensen die grieperig zijn en hoesten en/of kortademig zijn, dringend afraden om naar de kerk te
komen. Zij dienen thuis te blijven en telefonisch contact op te nemen met hun huisarts.
- Mocht het zover komen dat de lokale autoriteiten bijeenkomsten verbieden, dan kunnen er tijdelijk
geen gemeentediensten meer worden gehouden, maar alleen nog priesterdiensten (met een of twee
ministranten). Ook in deze situatie blijft het mogelijk de communie aan huis uit te reiken.
Tot zover deze handreikingen.
Voor algemene vragen is in Nederland het landelijke informatienummer 0800-1351 bereikbaar.
Voor overleg of vragen over gemeentesituaties en diensten is ondergetekende beschikbaar.
Met vriendelijke groet,

(bewindsdrager)

