Datum: 19 oktober 2020
Geachte Minister-president, vicepremiers en minister van Eredienst,

Als vertegenwoordigers van kerken en christelijke organisaties die zich in deze coronacrisis
onder de vlag van ‘#Nietalleen’ hebben verenigd, richten wij ons tot u.
Allereerst om u te danken voor uw inzet voor onze samenleving en in het bijzonder voor de
kwetsbaren onder ons. We maken graag van de gelegenheid gebruik om u te laten weten
dat wij als christenen dagelijks voor u bidden om wijsheid en kracht. Omdat we weten dat
deze tijd ook voor u een loodzware is. We hopen dat u merkt dat ook u er niet alleen voor
staat. Tegelijk hebben we ook een concrete vraag aan u.
Al snel na het uitbreken van de coronacrisis in dit voorjaar hebben we door middel van ons
gezamenlijk initiatief #Nietalleen de handen ineen geslagen. We hebben uit onze achterban
talloze vrijwilligers kunnen mobiliseren, een hulplijn geopend en via 1600 lokale initiatieven
concrete hulp kunnen bieden aan duizenden mensen met een concrete hulpvraag. We
hebben dat van harte gedaan en het heeft tot mooie ontmoetingen geleid. De lokale
infrastructuren zijn er blijvend door versterkt.
Nu het coronavirus weer een nieuwe opmars maakt, zien we dat we als samenleving
opnieuw zware weken voor ons hebben. Misschien is het wel extra zwaar nu de dagen
korter worden, we niet weten hoe lang de gedeeltelijke lockdown nog nodig is en we nog
geen uitzicht hebben op een definitief einde aan deze crisis. Daarom willen we u vragen hoe
we nu opnieuw kunnen helpen.
#Nietalleen is een christelijke beweging van tientallen organisaties en kerken, die in totaal
zo’n 6 miljoen Nederlanders vertegenwoordigen, diep in de lokale gemeenschap is
geworteld en samen in het bezit zijn van duizenden gebouwen. We zijn geraakt door Gods
liefde, proberen daarom onze naaste lief te hebben en willen niet dat ook maar iemand in
ons land - of die nu gelovig, anders gelovig of niet gelovig is - in eenzaamheid en zonder
naastenliefde door deze zware tijd zou moeten gaan. Vanuit onze kerken en organisaties
willen we iedereen die dat nodig heeft de hand reiken en zo Gods liefde tastbaar maken.
Juist in een donkere tijd willen we licht brengen en juist als sommigen onder ons wanhopig
beginnen te worden willen we hoop brengen, zodat iedereen in Nederland ook
daadwerkelijk ervaart: ik hoef het niet alleen te doen.
We zijn beschikbaar in alle steden, alle dorpen en alle wijken in het hele land. Vele van onze
gebouwen mogen gebruikt worden en als we een beroep doen op de mensen in onze
achterban weten we dat zij bereid zijn belangeloos te doen wat nodig is.
De concrete vraag aan u is: wat kunnen we nu voor onze samenleving doen? Hoe kunnen
we ook u helpen? Waar zou u onze inzet het beste kunnen gebruiken?
Graag gaan we in gesprek om te horen hoe we in deze crisis, samen met de landelijke en
lokale overheid, kunnen meehelpen zodat we uiteindelijk ook met grotere onderlinge
verbondenheid uit deze crisis komen dan we erin gingen.

We wensen u van harte wijsheid en kracht van God toe!
Met een groet in verbondenheid namens het netwerk,

Arjan Lock
Evangelische Omroep

Jurjen de Groot
Protestantse Kerk in
Nederland

Tiemen Westerduin
Initiatiefnemer
#Nietalleen

Bij #Nietalleen aangesloten kerken en organisaties:
ABC gemeenten
Nederlands Dagblad
Alpha Nederland
Nederlands Gereformeerde Kerken
Business as Mission
NPV
Christelijke Gereformeerde Kerken
Oranje Helpers
ChristenUnie
Presence
Compassion Nederland
Protestantse Kerk in Nederland
De 4e Musketier
Reformatorisch Dagblad
Diaconaal Steunpunt
Rooms Katholieke Kerk
Een tegen eenzaamheid
RMU
Evangelische Omroep
Schuldhulpmaatje
Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt
SGP
Groot Nieuws Radio
Stichting Agapè
HipHelpt
Stichting Opwekking
Hour of Power
Stichting Present
JobHulpMaatje
Tear
KBO-PCOB
Tijd voor Actie
Leger des Heils
Tot Heil des Volks
Kerk in Actie
Unie van Baptisten
Micha Nederland
Verenigde Pinkster- en
Missie Nederland
Evangeliegemeenten
Navigators
Youth for Christ

