Aartsbisdom
van de Syrisch-Orthodoxe kerk
In Nederland

ܐ
݂ ݂ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܛܘܬ
ܐ
݂ ܕܥܕܬܐ݂ܣܘܪܝܝܬܐ݂ܐܪܬܕܘܟܣܝܬ
ܐ
݂ ܒܗܘܠܢܕ

ܡܪܝ ܦܘܠܝܩܪܦܘܣ ܐܘܓܝܢ ܐܝܕܝܢ

Aartsbisschop Mor Polycarpus Augin Aydin

Glane, 25 juli 2020
Geachte priesters, bestuursleden en overige leden van de Syrisch-Orthodoxe kerk,
Shlomo!
Hierbij ontvangt u het besluit om de drie Syrisch-Orthodoxe kerken in Enschede per direct te sluiten
voor de duur van 14 dagen. Aan dit besluit liggen de volgende feiten en omstandigheden ten grondslag.
Helaas zijn een aantal leden van onze gemeenschap in Enschede besmet geraakt met het coronavirus.
Er zijn hierdoor ook een aantal mensen in het ziekenhuis opgenomen. Bovendien zijn een aantal
kerken in Enschede door het coronavirus getroffen. Wij zijn hiervan in kennis gesteld door de GGD,
waarbij er ernstige zorgen bestaan dat het coronavirus zich verder zal verspreiden onder de
gemeenschap.
In het belang van de volksgezondheid en om verdere besmettingen te voorkomen is – in nauw overleg
met de GGD en de voorzitter van de Veiligheidsregio – dan ook het volgende besloten:
1) de drie Syrisch-Orthodoxe kerken- en kerkzalen in Twente dienen per direct hun deuren te
sluiten voor de duur van 14 dagen, dus tot en met 8 augustus 2020;
2) personen die klachten ervaren, die bij het virus passen en/of afgelopen zondag een kerkdienst
hebben bezocht, dienen zich bij de GGD te melden en zich te laten testen;
3) de kerken dienen grondig gereinigd te worden.
Sluiting kerken
De sluiting van de kerken in Enschede houdt in dat er de komende 14 dagen géén kerkdiensten met
kerkgangers mogen worden gehouden. Het gaat om:
• St. Kuryakos te Enschede;
• St. Petrus & Paulus kerk te Enschede;
• St. Jacob van Sarugh kerk
Ook jongerenactiviteiten, zoals Bijbelstudie en/of andere SOJP-activiteiten zijn in deze kerken niet
toegestaan.
Gedurende de coronacrisis konden uitsluitend priesters met een aantal diaken een kerkdienst houden,
die via internet werd uitgezonden. Gedurende de coronacrisis waren de kerken echter nog niet
getroffen door het coronavirus. Daar is nu wel sprake van, waardoor de situatie is gewijzigd. Om die
reden zal de komende 14 dagen uitsluitend vanuit het Klooster een kerkdienst via internet wordt
uitgezonden. Voor de goede orde: het is niet de bedoeling dat kerkgangers naar het Klooster komen
voor een kerkdienst. Het gaat hier om een kerkdienst, die via internet wordt uitgezonden, zodat
gelovigen de kerkdienst vanuit hun eigen huis via internet kunnen volgen.

Glanerbrugstraat 33, 7585 PK Glane, Nederland. Tel.: +31-53-461 47 64

E-mail: monastery@morephrem.com

Aartsbisdom
van de Syrisch-Orthodoxe kerk
In Nederland

ܐ
݂ ݂ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܛܘܬ
ܐ
݂ ܕܥܕܬܐ݂ܣܘܪܝܝܬܐ݂ܐܪܬܕܘܟܣܝܬ
ܐ
݂ ܒܗܘܠܢܕ

ܡܪܝ ܦܘܠܝܩܪܦܘܣ ܐܘܓܝܢ ܐܝܕܝܢ

Aartsbisschop Mor Polycarpus Augin Aydin

Andere kerken buiten Enschede die (later) door het coronavirus worden getroffen, dienen eveneens de
maatregel te implementeren van sluiting voor de duur van 14 dagen.
Het besef bestaat dat deze maatregelen vervelend zijn, maar het gaat hier vooralsnog om tijdelijke
maatregelen voor de duur van slechts 14 dagen en die in het belang van de gezondheid van de
gemeenschap worden getroffen.
De individuele kerken en hun kerkbesturen zijn gehouden en verantwoordelijk om voorgaande
maatregelen te implementeren en na te leven.
Huwelijken en doopsels
Huwelijken en doopsels die voor de komende 14 dagen gepland staan, dienen zoveel mogelijk in
anderen kerken buiten Enschede en in het Klooster plaats te vinden.
Verenigingen
Hoewel verenigingen niet onder het gezag van het Klooster of de kerkbesturen vallen, wordt hierbij wel
een oproep geplaatst om bijeenkomsten bij verenigingen in Enschede ook de komende 14 dagen te
mijden.
Sterker nog, het zou de verenigingsbesturen sieren om hun verenigingsgebouwen in Enschede de
komende 14 dagen te sluiten, in het belang van hun eigen leden en hun gezondheid.
Personen kunnen immers het virus dragen en daar 14 dagen mee rondlopen zonder symptomen te
hebben, terwijl zij andere personen ondertussen wel kunnen besmetten. Gelet op het feit dat de
Syrische Orthodoxe gemeenschap hecht is, waarbij veelvuldig onderling contact en familie- en
vriendenbezoeken plaatsvinden, is het dan ook verstandig en raadzaam dat tevens verenigingsgebouwen
hun deuren sluiten.
GGD
Wij hebben nauw overleg met de GGD en de voorzitter van de Veiligheidsregio. Besluiten en
maateregelen worden daarmee afgestemd.
De GGD voert verder bron- en contactonderzoek uit om mogelijke verdere besmettingen op te sporen
en te voorkomen. Daarnaast adviseert de GGD het volgende.
Laat u testen bij klachten, ook bij milde klachten
Voor iedereen geldt; bij milde klachten die passen bij het coronavirus, blijf thuis en laat je testen. Via
het landelijke nummer 0800 - 1202 kun je een afspraak maken voor een test. Zo zorgen we samen
ervoor dat het virus zich niet verder verspreidt.
Het is belangrijk dat je je al laat testen bij een of meerdere (milde) klachten. Testen zijn vertrouwelijk en
de uitslagen worden niet met anderen gedeeld. Ook niet met het kerkbestuur.
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Corona-klachten zijn:
• verkouden
• keelpijn
• plotseling geen smaak of geur meer
• benauwdheid
• koude rillingen en koorts
Heb je andere klachten of twijfel je om te testen? Neem dan contact op met de GGD Twente: bel 053
- 487 6840 op maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren (8.30-17.00 uur).
Ben je erg ziek, met hoge koorts of erg benauwd? Neem dan contact op met je huisarts /
huisartsenpost.
Afspraak maken om te testen
Bel 0800-1202 om een afspraak te maken voor een test (vanuit het buitenland +31 8 5065 9063). Je kan
bellen tussen 8.00 uur ’s ochtends en 20.00 uur ’s avonds. Blijf thuis totdat je naar de testafspraak kan.
Na de test blijf je thuis tot de uitslag bekend is. Je ontvangt in die periode ook geen bezoek. Je hoeft
niet voor de test te betalen.
Houd je aan de basisregels voor iedereen
De maatregelen zijn:
• Houd 1,5 meter afstand van anderen.
• Was vaak je handen.
• Hoest en nies in je elleboog.
• Vermijd drukke plekken.
• Reis niet naar landen met een oranje reisadvies als dat niet noodzakelijk is. Kom je terug uit een
land met een oranje of rood reisadvies? Dan is het dringende advies om 14 dagen in
thuisquarantaine te gaan.
Extra advies GGD
Naast de basisregels vraagt de GGD onze kerkgemeenschap om extra alert te zijn. Beperk bezoek in de
thuissituatie, organiseer geen bijeenkomsten met familie en vrienden. Bel van te voren met je bezoek
om te vragen of hij/zij geen klachten heeft. Ontvang ook geen bezoek als je zelf klachten hebt en maak
een afspraak om je te laten testen via 0800 – 1202.
In de bijlage vind je in het Nederlands en Arabisch informatie over de maatregelen.
Communicatie
Om te borgen dat deze brief iedereen bereikt, worden priesters, bestuursleden en overige (gezins)leden
van de Syrisch-Orthodoxe kerk verzocht om deze brief verder te verspreiden, hetzij per mail, hetzij via
Whatsapp.
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Slot
Deze maatregelen vergen zorg, aandacht en opoffering, waarbij wij aan elkaar en in het bijzonder onze
ouderen moeten denken. Het verzoek aan iedereen is daarom om solidair met elkaar te zijn en
opoffering te tonen door de regels in acht te nemen om besmetting van anderen te voorkomen.
Met Gods zegen,

+Polycarpus Augin Aydin,
Aartsbisschop van de Syrisch-Orthodoxe kerk in Nederland
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