Update 31 communiqué pastoraal team en parochiebestuur m.b.t. coronavirus
15 april 2021
Beste parochianen,
Hierbij sturen wij u de periodieke update toe. Deze houdt rekening met de persconferentie van de
overheid van afgelopen dinsdag 13 april.
Deze update gaat in op de volgende vraag:
- Welke veranderingen mogen we verwachten?
-

Veranderingen in zondagsvieringen per 2 mei

De persconferentie van 13 april heeft nog geen versoepelende maatregelen met zich meegebracht
maar houdt wel rekening met versoepelingen per 28 april, mocht de derde golf over zijn top heen
zijn. Dat lijkt een kwestie van tijd gezien het verloop van de vaccinaties.
Deze verwachting, het toenemend aantal gevaccineerden onder de groep regelmatige
kerkbezoekers en het verloop van de doordeweekse vieringen dat geen calamiteiten heeft
voortgebracht, doen ons besluiten om per 2 mei weer in alle kerken zondagsvieringen te laten
plaatsvinden. Dat zal zover nu te voorzien is gaan volgens de regeling tot dusver: een maximaal
aantal van 30 deelnemers buiten de voorgangers en de liturgisch medewerkers, registratie bij
binnenkomst, de sociale afstand, mondkapje bij binnenkomst en vertrek en geen koffie na afloop
tenzij bij mooi weer buiten op het kerkplein.
De viering vanuit de Open Hof blijft verder livestream worden uitgezonden en zal een
eucharistieviering zijn zolang de aantallen kerkbezoekers nog beperkt blijven.
Wat de muzikale verzorging betreft beperken we ons tot één of eventueel maximaal 4 cantores per
viering.
-

Geen wijzigingen doordeweeks

In onze kerken gaan doordeweeks de kleinschalige vieringen door en blijft er ruimte voor uitvaarten
en huwelijksvieringen met een maximale deelname van 30 personen, alles volgens de geldende
voorschriften.
-

Sacramentenvieringen en -voorbereiding

Elk jaar mogen we in de kerken van onze parochie Sint Christoffel kinderen, jongeren en
volwassenen voorbereiden op het ontvangen van Sacramenten.
Onderstaand vindt u enkele nieuwe afspraken rond de data voor start voorbereidingsbijeenkomsten
en toediening van de Sacramenten. We blijven in contact staan met eenieder. Ook zijn er nog steeds
noodzakelijke aanpassingen.
Doopsel

De voorbereidende bijeenkomsten én de doopvieringen worden uitgesteld tot september 2021
(onder voorbehoud). Ouders ontvangen informatie, wanneer er nieuwe data worden ingepland.
Eerste Heilige Communie
De voorbereidende bijeenkomsten voor de kinderen worden voorlopig uitgesteld tot het najaar
2021. Ouders worden daar in de komende maanden over geïnformeerd. De Eerste Heilige
Communievieringen worden gepland in het voorjaar 2022 (onder voorbehoud).
Er worden nieuwe uitnodigingen verstuurd, naar ouders van kinderen die komend najaar met de
Eerste Communievoorbereidingen zouden starten.
Vormsel
De digitale voorbereidingen op het ontvangen van het Vormsel zijn inmiddels gestart. Deze jongeren
worden in het najaar 2021gevormd (onder voorbehoud).
De gezamenlijke bijeenkomsten ter voorbereiding op het Vormsel starten in het najaar 2021. U kunt
uw kind opgeven. De Vormselviering zal medio 2022 plaats vinden (onder voorbehoud).
Catechumenen
De voorbereidende bijeenkomsten worden maandelijks digitaal gegeven. De datum voor toediening
van de sacramenten van Doop, Communie en Vormsel voor volwassenen is komend najaar
2021(onder voorbehoud).
Huwelijk
Aan a.s. echtparen wordt verzocht, om zich tijdig bij het secretariaat aan te melden. U heeft eerst
contact met pastor Flohr. De voorbereidingen verlopen via het Bisdom Rotterdam.

-

Overige activiteiten op locatie tijdens de lockdown en faciliteren van scholen

Voor overige activiteiten op locatie, dat wil zeggen individuele bezoeken en groepsbijeenkomsten,
zal er weer meer ruimte komen vanaf 2 mei. Van belang zal zijn dat er maar één groep tegelijk
samenkomt per locatie en qua aantal afhankelijk van de grootte van de ruimte, zodat de sociale
afstand kan worden betracht. Hierbij zal op voldoende ventilatie moeten worden gelet.
Individueel bezoek aan de secretariaten moet tot het hoogst noodzakelijke worden beperkt. Het is
aan de locatieraden om daar nadere besluiten in te nemen overeenkomstig de bestaande
protocollen.
In dit verband herhalen we dat het aan de locaties is om zelf te bepalen of ze (basis)scholen
tegemoet komen met het beschikbaar stellen van de kerkruimtes voor les- en examendoeleinden
mocht daar behoefte aan zijn. De locatieraden geven daarbij aan wat mogelijk is en bepalen de
financiële vergoedingen en de scholen zien zelf toe op de naleving van het eigen protocol.
Bij individueel bezoek en groepsactiviteiten moet de locatie zorg dragen voor registratie in verband
met contactonderzoek.
-

Contact houden en elkaar nabij blijven

We zetten hiermee een kleine stap naar meer fysieke ontmoeting maar beseffen ook dat het een
beperkte stap is.

Een en ander betekent dat we extra inspanningen moeten blijven verrichten om op andere wijze
contact te houden. Extra telefonische bereikbaarheid, contact via kaarten en andere blijken van
verbondenheid zullen worden gecontinueerd. We zijn de vrijwilligers dankbaar die onvermoeibaar
kansen zien om daar gestalte aan te geven. Laten we ook jongeren en jonge gezinnen daarbij niet
vergeten, die nu voornamelijk via de pastores en hun catechetische contacten worden bereikt.
In dit verband zorgt pastor Martens regelmatig voor materiaal dat ouders thuis met hun kinderen
kunnen gebruiken. Dat materiaal vindt u op de website, Verder treft u pastor De Lange en zijn
collega’s daar aan met telkens een nieuw pastoraal woord. De reeks Sociale leer wordt door pastor
Flohr voortgezet en staat nu op aflevering 19. U kunt altijd via de email naar hen reageren:
pastor.martens@christoffelparochie.nl, pastor.delange@christoffelparochie.nl,
pastor.flohr@christoffelparochie.nl of via secretariaat@christoffelparochie.nl
Ook is de dropbox weer geactiveerd waarin parochianen hun ervaringen in en met deze situatie
met elkaar kunnen delen. Suggesties tot verbetering zijn welkom. Dank voor alle initiatieven om
uiting te geven aan het gevoel van saamhorigheid.
Een belangrijke blijk van verbondenheid blijft de kerkbijdrage waarvoor de digitale weg nu vrijwel
de enige is: de QRcode of overmaking.
Voor de laatste actuele ontwikkelingen kunt u terecht op de website van de parochie:
www.christoffelparochie.nl
Parochie Sint Christoffel, 15 april 2021
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.

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

