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Den Haag, 19 maart 2020 

Waarde broeders, 

De Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden (GON) en de obediënties die 

samenwerken in het SON-overleg (Samenwerkende Obediënties Nederland) hebben gezamenlijk 

besloten om met onmiddellijke ingang tot het einde van het werkjaar alle maçonnieke 

bijeenkomsten af te gelasten. 

Deze maatregel betekent dat algemene ledenvergaderingen, jaarbijeenkomsten, toerustingsdagen, 

inwijdingen, bijeenkomsten van loges, consistories, kapittels, bouwhutten en preceptorijen worden 

opgeschort. 

Zo is de jaarvergadering van de Afdeling van de Meestergraad verplaatst van 18 april naar 2 oktober, 

en zijn de jaarlijkse bijeenkomst van het kapittel van de Groot Priorij van de Tempel op 23 mei, het 

Hoofdkapittel van de Hoge Graden op 6 juni, het Grootkapittel van het Heilig Koninklijk Gewelf op 11 

juni en het Grootoosten van het GON op 20 juni afgelast. De bijeenkomsten vinden later plaats.  

De Nederlandse regering neemt stringente maatregelen om een ongebreidelde en ongecontroleerde 

verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Vanuit onze gezamenlijke bestuurlijke 

verantwoordelijkheid hebben wij de plicht om de richtlijnen van de overheid zoveel als mogelijk  te 

volgen. Onder meer door fysieke sociale contacten daar waar mogelijk te vermijden. 

Het is een moeilijke beslissing die we met pijn in het hart hebben genomen. Wij weten uit ervaring 

hoe belangrijk het samenzijn in loges, kapittels, consistories, bouwhutten en preceptorijen is. Wij 

allen putten Wijsheid, Kracht en Schoonheid uit onze bijeenkomsten. 

Velen van ons, met name de oudere broeders, leven naar de maçonnieke bijeenkomsten toe. Zij 

zullen deze missen. Laten wij hen niet vergeten en contacten onderhouden met alle broeders die 

deze nodig hebben. 

Mocht daartoe aanleiding zijn, dan zullen wij u nader berichten. 

Met de meest hartelijke en broederlijke groet, 

Gerrit van Eijk, Grootmeester Orde van Vrijmetselaren 

Heiko ter Horst, Grootmeester Hoge Graden 

Wiet Bouwmeester, Grootmeester Afdeling van de Meestergraad 

Dick Robbe, Soeverein Grootcommandeur AASR 

Ad van Dooren, Groot 1e Princeps Heilig Koninklijk Gewelf 

Maarten Leunk, Provinciaal Grootmeester Royal Order of Scotland 

Kees van Putten, District Grootmeester Merkmeesters  

Loek Captijn, Grootmeester Groot Priorij van Nederland 


