Kerk op slot en camera's?
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Als je er maar vaak genoeg mee geconfronteerd wordt, ga je waarschijnlijk om. Wie wel eens een
Joodse instelling bezoekt, ontdekt dat er vaak hoge beveiligingsmaatregelen gelden. Het is triest,
maar niet voor niets. Nu worden ook moskeeën soms belaagd. En in Frankrijk is een priester tijdens
een doordeweekse mis om het leven gebracht. In Amerika schoot een ‘gast’ zomaar een bijbelkring
dood.
Kern van kerk-zijn: gastvrijheid
Moeten we voorzichtig worden en de kerkdeuren voortaan maar op slot houden en camera’s rondom onze
gebouwen monteren, zoals een veiligheidsexpert in het Reformatorisch Dagblad suggereerde? De
woordvoerders van de Rooms-katholieke Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland benadrukten na de
aanslag in Frankrijk, dat de kerk voorlopig niet van zins is de deuren dicht te doen. Daarmee raak je een
kern van kerk-zijn: gastvrijheid, open en toegankelijk zijn voor iedereen.
Tegelijk is het verstandig niet naief te zijn. Tegen een vooropgezet plan om met meerdere daders een
politieke aanslag te plegen is geen kruid gewassen. Maar verwarde mensen die binnen komen en de sfeer
doen omslaan naar grimmigheid, of die bewapend blijken te zijn, het komt meer en meer voor.
Contact met burgerlijke gemeente
Ook bij ons op het bureau van de VKB in Dordrecht hebben we afgelopen jaar een paar vragen gehad of de
VKB hiervoor een protocol of adviezen had. Tot nog toe was en is ons advies: als u er over nadenkt, neem
dan vooral contact op met uw burgerlijke gemeente. De burgemeester is verantwoordelijk voor het
veiligheidsbeleid in zijn/ haar gemeente. Binnen elk gemeentehuis wordt er gewerkt aan veiligheidsbeleid.
Gemeentes werken samen met politie, brandweer en andere hulpdiensten in zogeheten veiligheidsregio’s.
Soms is er toegang tot trainingen: omgaan met agressie in de publieke ruimte. Hoe dan ook is het goed, om
in kaart te brengen, wat u moet doen als u in uw kerkgebouw wordt geconfronteerd met agressie en of
(dreigend) geweld.
Aandacht voor beveiliging
Voorbereiden op het onvoorspelbare, met maar een zeer kleine kans, dat het ook daadwerkelijk gebeurt, is
lastig. Maar toch gaan we onze VKB checklist ‘veiligheid’ op dit punt, na overleg met verschillende
deskundigen, wel aanvullen. Al was het alleen maar, dat een college van kerkrentmeesters er eens over na
denkt. Waar staan onze gebouwen, zijn er verhoogde risico’s? Staat ons gebouw misschien toch zo, dat een
zeker cameratoezicht nuttig kan zijn? Zijn er een paar mensen getraind en voorbereid om bij een incident
direct de politie te kunnen waarschuwen (mobiele telefoondienst)? Is het nodig sommige mensen te trainen
in de-escalatietechnieken?
Wat betreft de beveiliging van religieuze gebouwen is het thema getild naar het moderamen van het CIO,
dat is het contactorgaan van de (meeste) Nederlandse kerkgenootschappen en Joodse genootschappen met
de overheid.

