
1 

 

 
28 April 2020 

 
 

Openbare verklaring: Kerkwees in die tyd van die koronavirus 
(COVID-19) 

 
Die koronavirus (COVID-19) het Suid-Afrika, soos die res van die wêreld, feitlik oornag in ’n 
ongekende situasie gedompel.  Dit raak elke individu, elke familie en elke gemeenskap.  
Dit bedreig ons gesondheid, ons gemoedstemming en geestesgesondheid, ons werk en 
inkomste, ons gemeenskapsaktiwiteite, en die welsyn van die staat. 
 
Die TKR wil ons opregte meegevoel uitspreek teenoor elkeen wat die virus onder lede het 
of reeds baie siek is en hulle geliefdes, elkeen wat in isolasie verkeer, en elkeen wat 
iemand weens hierdie virus aan die dood afgestaan het. 
 
Ons wil ook ons dank uitspreek teenoor al die gesondheidswerkers en hospitale wat onder 
moeilike omstandighede toetse uitvoer, mense behandel en berading gee.  Hierdie mense 
verrig heldedade in naastediens, dikwels sonder enige erkenning en waardering.  
 
Die TKR is bewus van talle kerke en gemeentes wat onder die huidige omstandighede 
mense in nood bystaan.  Gemeentes vind nie net nuwe maniere om die verkondiging van 
die evangelie van Jesus Christus voort te sit nie, maar verleen steeds hulp aan bejaardes, 
siekes en die naasbestaandes van mense wat in hierdie tyd te sterwe kom.  Gemeentes reik 
uit om mense wat hulle inkomste verloor het, materieel te ondersteun en kos aan mense in 
nood te verskaf.  Die kerke se maatskaplike dienste doen alles in hul vermoë om weerlose 
mense teen misbruik en geweldsmisdaad te beskerm.  
 
Daar is waardering vir die President, die Minister van Gesondheid, die Nasionale 
Koronavirus Bevelsraad en die betrokke staatsamptenare wat spoedig opgetree het en 
vertroue inboesem.  Ons het begrip vir die uitdagings wat met die haastige formulering en 
proklamasie van regulasies en die oordra en verduideliking aan amptenare wat dit moet 
toepas, gepaard gaan.  Dit is jammer dat daar insidente van onnodige magsmisbruik was, 
maar ons vertrou dat elke sodanige geval vinnig en beslissend aangespreek sal word sodat 
dit die uitsondering bly en nie die norm word nie.  
 
Waar dit by die dag dringender word om ’n gesonde balans tussen die bekamping van die 
virus en ekonomiese aktiwiteit te vind, doen die TKR ’n beroep op die regering om die 
rampregulasies so gou moontlik te verslap sodat al meer mense – veral in die 
kleinsakeomgewing en informele sektor – weer kan begin werk.  Ons aanvaar dat die 
koronavirus ons leefwêreld en werksplek onherroeplik verander het, en dat almal van ons 
’n nuwe lewenswyse moet aanleer en maatreëls in plek moet stel om ons eie gesondheid 
en die gesondheid van al die mense om ons te beskerm.  Maar ons is ook ernstig besorg oor 
kleinsakeondernemings wat sluit, werksgeleenthede wat verlore gaan, en die groeiende 
getal mense wat sonder inkomste en heenkome sit.  
 
Terselfdertyd is ons besorg oor mense se geestesgesondheid en geestelike welstand.  Die 
gebrek aan sosiale kontak en afstand van geliefdes skep ernstige emosionele probleme vir 
baie mense.  Wanneer die gemeenskappe van gelowiges nie soos gewoonlik in ’n erediens 
kan vergader nie, ontbeer lidmate die bemoediging en inspirasie van die gereelde 
Woordverkondiging, en ook ’n belangrike ondersteuningsnetwerk wat hulle hoop gee.  Ons 
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pleit dus vir die geleentheid om so gou moontlik toegelaat te word om weer as 
geloofsgemeenskappe te vergader – al is dit in beperkte getalle en met allerlei maatreëls 
om gesonde higiëne te verseker. 
 
Te midde van hierdie omstandighede roep die TKR ons lidmate en medegelowiges in die 
land op om saam met ons te bid: vir almal wat so intens deur die pandemie geraak is, en 
ook vir die President en regering.  Ons vertrou ons lewens aan die Here toe en bid dat Hy 
ons sal bewaar en vir ons land en ons wêreld uitkoms sal bring.  Ons Here Jesus Christus 
leef; Hy gee nuwe lewe aan elkeen wat glo.  God is lig; Hy bring nuwe lig vir die wêreld.  
God is liefde; nou kan ons uit dié bron van liefde leef.  
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Die Tussenkerklike Raad (TKR) is ’n ekumeniese forum waar die Nederduitse Gereformeerde Kerk, die 
Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika, en die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika verteenwoordig word.  
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