Update 25 communiqué pastoraal team en parochiebestuur m.b.t. coronavirus
17 december 2020
Beste parochianen,
Hierbij sturen wij u de wekelijkse update toe.
Deze update gaat in op de volgende vraag:
- Welke veranderingen brengen de nieuwe maatregelen teweeg?

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 veranderingen?
De persconferentie van 14 december en de daarmee samenhangende richtlijnen van de
Nederlandse Bisschoppenconferentie van 15 december hebben een aantal belangrijke wijzigingen
ten gevolge. Ze betreffen de vieringen van de kerst, de overige liturgische vieringen, bijeenkomen
op de kerklocaties en overige.
Ofschoon de bisschoppen hebben bepaald dat in de periode van de lockdown, dus vanaf heden tot
19 januari 2021, met uitzondering van de kerstavond alle publieke vieringen volgens de bestaande
protocollen kunnen plaatsvinden heeft het team besloten om deze lijn niet te volgen. Reden is dat het
wel openhouden van de kerken ondanks alle veiligheidsmaatregelen toch risico’s met zich meebrengt
van besmetting nu de besmettingsgraad nog steeds onrustbarend toeneemt. Het team vindt het niet
verantwoord om parochianen, kerkbezoekers zowel als vrijwilligers, aan dit gevaar onnodig bloot te
stellen. Om die reden gelden met onmiddellijke ingang de volgende maatregelen:

- Kerst
Op de kerstavond van 24 december komen alle publieke vieringen te vervallen. De viering in de
Open Hof van 19.00 uur gaat door maar als een besloten viering met alleen het pastoresteam en
een aantal cantores.
Alle publieke vieringen op de eerste kerstdag komen eveneens te vervallen, behalve de
oecumenische viering van 11.15 uur in de Open Hof, die als een besloten viering zal plaatsvinden. In
deze viering zullen dominee In’t Hout en pastor Martens voorgaan.

De enige vieringen die online te volgen zullen zijn zijn dus de kerstavondviering van 19.00 uur en de
de oecumenische gebedsviering van 25 december vanuit de Open Hof om 11.15 uur, op
https://kerkdienstgemist.nl/stations/517-Kerkelijk-Centrum-Open-Hof-Ommoord-teRotterdam/events
Alle overige eventueel geplande activiteiten rond de kerst komen te vervallen.

- Overige liturgische vieringen tijdens de lockdown
Vanaf heden tot 19 januari 2021 komen alle overige publieke vieringen doordeweeks en in het
weekend te vervallen. Dus ook de zondagsvieringen van de 4e advent op 20 december.
Alleen de vieringen in de Open Hof zullen in beslotenheid plaatsvinden en online te volgen zijn.
Het gaat om de volgende vieringen:
- Zaterdag 19 december om 17.00 uur 4e zondag van de advent
- Donderdag 24 december om 19.00 uur kerstavondviering met pastoresteam
- Vrijdag 25 december om 11.15 uur kerstdag oecuemische viering
- Zondag 27 december om 11.15 uur
- Vrijdag 1 januari 11.15 uur (!) Nieuwjaarsdag met pastoresteam
- Zondag 3 januai 11.15 uur
- Zondag 10 januari 11.15 uur
- Zondag 17 januari 11.15 uur
Ook vinden er in deze periode in onze kerken geen andere vieringen plaats zoals uitvaarten en
doopvieringen.

- Overige activiteiten op locatie tijdens de lockdown
Alle overige activiteiten op locatie, dat wil zeggen individuele bezoeken en groepsbijeenkomsten,
vinden tijdens de lockdown niet meer fysiek plaats. Dat geldt dus ook voor de KBObijeenkomst in
Krimpen en de filmvoorstelling bij gelegenheid van het jubileum van Joko. Ook de secretariaten
sluiten maar blijven uiteraard telefonisch bereikbaar.

- Contact houden en elkaar nabij blijven
We realiseren ons dat bovenstaande maatregelen hard kunnen aankomen. Tegelijkertijd komen ze
tegemoet aan zorgen die hier en daar al vanuit de parochie zijn gehoord.
Een en ander betekent dat we opnieuw extra inspanningen moeten verrichten om contact te houden.
Extra telefonische bereikbaarheid, contact via kaarten en andere blijken van verbondenheid zullen
worden gecontinmueerd resp. weer worden geactiveerd. Ook zullen we digitale mogelijkheden via
de website en onze Facebookpagina niet onbenut laten. De Elisabethcertificaten hebben
aangetoond dat we tot veel in staat zijn. Laten we er nu weer samen de schouders onder zetten.
Dank daarom voor alle initiatieven om uiting te geven aan het gevoel van saamhorigheid.
Voor de laatste actuele ontwikkelingen kunt u terecht op de website van de parochie:
Christoffelparochie.nl
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PS. Denkt u ook aan de mogelijkheid om digitaal bij te dragen
aan de collectes via de parochierekening NL96RABO0335779832 of GivT?
Veel dank daarvoor.

