Update 23 communiqué pastoraal team en parochiebestuur m.b.t. coronavirus
19 november 2020
Beste parochianen,
Hierbij sturen wij u de wekelijkse update toe. Dit keer wederom een korte update.
Deze update gaat in op de volgende vragen:
- Welke gevolgen hebben de nieuwe maatregelen?
-

Wat kunnen we verwachten?

-

Tenslotte
Gebed in de coronatijd
God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer. Amen

Welke gevolgen?
Aantallen uitvaarten
Vanaf 19 november mogen er weer maximaal 100 deelnemers zijn aan uitvaartvieringen in de
kerk. De nieuwe door de overheid afgekondigde maatregelen hebben verder geen directe
gevolgen voor ons huidig beleid. De gewone vieringen blijven dus doorgaan met een maximum van
30 aangemelde bezoekers voor de vieringen en voor groepsbijeenkomsten binnen. Het aantal dat
buiten groepsgewijs kan samenkomen is nu echter weer vier personen. Voor een bezoek aan het
secretariaat en de pastor is een maximum aantal van 3 personen toegestaan afhankelijk van de
ruimte.

Wat kunnen we verwachten?
Vormgeving kerst
Zoals het er nu uitziet zullen de kerstvieringen beperkt blijven tot het huidige maximumaantal van 30
bezoekers, ofschoon het niet uitgesloten is dat de bisschoppen in overleg met de overheid het aantal
zullen verruimen naar de capaciteit en de voorzieningen (ventilatie bijvoorbeeld) van de
kerkgebouwen. In ieder geval zijn we bezig om de opluistering van de kerstvieringen op maat te
organiseren.
De katholieke basisscholen hebben al laten weten dat zij dit jaar geen bezoek aan de kerken
brengen. Hoogstens zullen de pastores bij activiteiten op de scholen worden betrokken.
Omdat ook deelname van gezinnen aan de kerstvieringen mogelijk beperkt zal blijven zullen we
zoeken naar mogelijkheden om op een andere manier als kerk aanwezig te zijn bij met name de
meer randkerkelijken die het vaak moeten hebben van de kerstvieringen. Het meegeven van een
kerstspecial van het bisdomblad met Draagkracht is een van de mogelijkheden waarop we hebben
ingetekend. Andere suggesties vanuit het bisdom worden verwacht maar we kunnen ook zelf creatief
zijn in het bedenken en uitwerken van mogelijkheden. Ideeën zijn van harte welkom.

En daarna
Het coronavirus zal naar verwachting nog een groot deel van het komend jaar rondwaren. We
zullen ons dus nu al moeten instellen op het voortduren van de huidige maatregelen. Dat betekent
dat we structurele oplossingen moeten gaan hanteren die we nu al hier en daar benutten, zoals het
gebruik van digitale mogelijkheden voor vieringen via de livestream, bijeenkomsten via Zoom en
Teams en verdieping van geloofsinzicht en geloofspraktijk via filmpjes op de website. Ook bij de
voorbereiding op de sacramenten zullen we die wegen meer moeten gaan benutten.
Daarnaast zullen we ook meer moeten investeren in de thuissituatie van parochianen: materiaal voor
gezinnen, gebedsboekjes en huisliturgieën die parochianen thuis alleen of met een paar mensen
kunnen gebruiken, en van tijd tot tijd een teken van aandacht en nabijheid zoals met de lichtjesactie
van de Draagkrachtontvangers op het eind van het kerkelijk jaar.
En we mogen creatief inspelen op het groeiend besef dat we als locatiegemeenschappen kwetsbaar
zijn nu het financieel draagvlak krimpt. Een andere manier om de actie Kerkbalans vorm te geven
ligt dan voor de hand.
Kortom: er is werk aan de winkel waarvoor we vele suggesties maar ook helpende handen kunnen
gebruiken.

Dus: volhouden en elkaar nabij blijven
Volhouden is het devies van de overheid. Dat is het ook voor onze parochiegemeenschap, maar niet
alleen in de zin van het zich houden aan beperkende maatregelen maar ook creatief zoeken naar
wegen om elkaar nabij te blijven. Dank daarom voor alle initiatieven om uiting te geven aan het
gevoel van saamhorigheid.
Parochie Sint Christoffel, 19 november 2020
Pastor Huub Flohr, moderator pastoraal team

Paul Stoele, medecoördinator parochiebestuur

PS. Denkt u ook aan de mogelijkheid om digitaal bij te dragen
aan de collectes via de parochierekening NL96RABO0335779832 of GivT?
Veel dank daarvoor.

