
 
 
 
 
 
 
 

Update 39 communiqué m.b.t. coronavirus 
6 januari 2022  
 
 
Beste parochianen, 
 
Allereerst aan u allen een goed begin van 2022. We hopen dat de noodzaak van deze updates in 
dit jaar zal verdwijnen. Voorlopig echter stuur ik u hierbij de periodieke update toe. Deze houdt 
rekening met de maatregelen die door de overheid en door de bisschoppenconferentie zijn gegeven 
en die zullen eindigen op 14 januari 2022. Vooruitlopend op en onder voorbehoud van de nieuwe 
persconferentie die voor die dag is aangekondigd hebben team en bestuur het volgende besloten: 
 

- Met ingang van zondag 16 januari zullen alle zondagsvieringen weer plaatsvinden 
volgens het normale rooster.  

- Met ingang van komende maandag 10 januari zullen alle doordeweekse vieringen weer 
plaatsvinden volgens het normale schema evenals alle uitvaarten en andere bijzondere 
vieringen met uitzondering van doopvieringen. 

- Met ingang van maandag 10 januari kunnen weer groepsbijeenkomsten plaatsvinden in 
onze locatieruimtes. 

 
Voor al deze bijeenkomsten gelden de algemene coronamaatregelen waaronder: de afstand van 
1,5 meter wordt bewaard, het gebruik van mondkapjes is voorgeschreven bij het zich verplaatsen 
met uitzonderng van het zich verplaatsen tijdens de vieringen, en de ruimtes waar mensen 
samenkomen moet regelmatig worden gelucht. Voor uitvaarten en huwelijken geldt bovendien een 
maximum van 50 deelnemers. Verder blijft het bij een maximum aantal cantores van 4 die de 
kerkzang zullen verzorgen.  
 
De reden van deze versoepelingen is dat nu de kersttijd voorbij is er geen gevaar meer is van 
onbeheersbare aantallen bezoekers bij vieringen resp. het moeten weigeren van mensen die 
tenminste zoveel recht hebben als vooraf geregistreerden. De gewone kerkgang zowel op 
zondagen als doordeweeks betreft kleine aantallen veelal oudere mensen die merendeels 
gevaccineerd zijn. 
De voorbereiding op het vormsel en de eerste communie zal voorlopig digitaal worden 
gehouden en de voor 23 januari geplande voorstellingsviering voor de eerste communie wordt 
uitgesteld. De doopvieringen zullen op zijn vroegst in februari worden hervat mede afhankelijk 
van de ontwikkelingen.  
 
 
 
Contact houden en elkaar nabij blijven ook in dit nieuwe jaar 
 
In dit nieuwe jaar willen we elkaar blijven vasthouden en onze verbondenheid ook buiten de 
vieringen gestalte blijven geven. Veel oudere parochianen zijn grotendeels aan huis gebonden ook 
zonder corona, en veel gezinnen zullen maar zelden uit zichzelf het contact met de gemeenschap 
zoeken. Laten we deze in pastoraal opzicht kwetsbare groepen niet vergeten.  
In dit verband kan naast bezoeken en telefonie ook de digitale weg een mogelijkheid bieden. 
Pastor Martens zorgt elke week voor materiaal dat ouders thuis met hun kinderen kunnen gebruiken. 
Dat materiaal vindt u op onze 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 45. 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 blijft de dropbox 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 via de nu opstartende actie 
Kerkbalans waarvoor de digitale weg meer en meer gangbaar wordt: via onderstaande QRcode 
of overmaking.  
 
Voor de laatste actuele ontwikkelingen kunt u terecht op de website van de parochie: 
www.christoffelparochie.nl 
 
Ik wens ons allen moed en vertrouwen toe en vooral bemoedigende verbondenheid. 
 
Parochie Sint Christoffel, 6 januari 2022  
 
Pastoor Huub Flohr, coördinator coronamaatregelen en moderator pastoraal team  
 
 
 
 

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


