Vinkeveen, 25 mei 2020

Verlichting en versoepeling door de Geest
Velen van ons verlangden de afgelopen weken naar versoepeling van de
coronamaatregelen, om weer bij elkaar te kunnen zijn of om je werk te kunnen
opstarten. Als Kerk willen wij weer samen kunnen vieren. Hoe dankbaar (!) we
ook zijn voor de vieringen die we via de televisie of internet kunnen volgen, het
gemis om niet in het huis van de Heer te kunnen zijn was en is groot.
Door de versoepeling die er nu is gekomen, kunnen we gelukkig weer gezamenlijk gaan vieren; vanaf 1 juni
met 30 en hopelijk vanaf 1 juli met 100 personen. Echter, het zal allemaal nog veel voorbereiding en
afstemming vergen vanwege de landelijke protocollen die daarvoor door de bisschoppen uitgevaardigd
zijn, o.a. in afstemming met de overheid en virologen, om het coronavirus zo veel mogelijk in te dammen.
Voorzichtigheid blijft geboden. Daarom starten wij in onze parochie zaterdagavond 13 juni en zondag 14
juni met publieke vieringen.
De bisschoppen hebben aangegeven dat het eerste en voornaamste waarvoor wij weer samen kunnen
komen de viering van de Eucharistie is, indachtig Jezus’ woord: “Blijft dit doen om Mij te gedenken”. Door
de Eucharistie ontmoeten wij Hem op de meest intense wijze. Vanaf Sacramentsdag, zondag 14 juni, zal de
H. Communie ook weer kunnen worden ontvangen in de eucharistieviering. Velen verlangen daar naar,
omdat we de kracht en de vrede van onze Heer zo nodig hebben.
Om zoveel mogelijk mensen in onze parochie Sint Jan de Doper de gelegenheid te geven om de Eucharistie
te kunnen meevieren en ontvangen, is er voor de komende weken een rooster opgesteld met voor diverse
geloofsgemeenschappen een andere aanvangstijd. Daar waar geen Eucharistie gevierd kan worden, zal een
andere vorm van gebed zijn. Woord- en Communiediensten worden vooralsnog niet gehouden. Voorlopig
zal alleen de priester de H. Communie uitreiken op een wijze die het risico van besmetting zo klein
mogelijk maakt. Pijnlijk genoeg zullen ook de vieringen van het Doopsel, de Eerste H. Communie en het
Vormsel nog tot nader order moeten worden uitgesteld. Dat is zeer teleurstellend, in het bijzonder voor de
kinderen en allen die zich erop verheugen.
Wij zijn dankbaar voor de vrijwilligers die het in onze parochie mogelijk gaan maken om onder
voorwaarden weer te kunnen vieren. Wanneer een geloofsgemeenschap deze voorwaarden nog niet kan
realiseren, gezien de zorgvuldigheid die de landelijke protocollen vereisen, dan kan men later opstarten.
Wat we nu gaan doen is een voorzichtige opstart en we zullen deze over enige tijd ook gaan evalueren, in
samenspraak met de pastoraatsgroepen en locatieraden van de diverse geloofsgemeenschappen.
Als Kerk zijn we een gemeenschap in Christus. Dat is de afgelopen weken ook veelvuldig gebleken, door het
gebed met en de aandacht voor elkaar en anderen, zeker ook voor zieken en eenzamen. Als pastoraal team
en parochiebestuur willen met u en jou met vertrouwen de toekomst verder tegemoet gaan, in de kracht
van de Heilige Geest. Jezus heeft ons “de Helper” beloofd en gegeven met Pinksteren, de Geest die ons
door de tijd heenleidt, ook als deze onzeker is. De Geest verlicht ons verstand en versoepelt ons hart, met
wijsheid, moed, vreugde, geloof, hoop en liefde. Moge het zo zijn! Zalig Pinksteren.
Namens het pastoraal team en het parochiebestuur,
Mgr. Herman W. Woorts, waarnemend pastoor

Voorzorgsmaatregelen om verantwoord bijeen te komen in de kerk
•

De aanvangstijden van de vieringen binnen onze parochie zijn, zoals mgr. Woorts aangeeft, aangepast.
In onze H. Johannes de Dopergeloofsgemeenschap vieren wij zondagochtend om 10.30 uur!

•

Voor deelname aan de kerkelijke vieringen in juni geldt een maximum aantal van 30 personen; wanneer
een cantor en organist, een lector, koster, misdienaar of acoliet en uiteraard de voorganger er zijn, is er
dus ruimte voor 25 kerkgangers.

•

Wilt u een van deze 25 zijn, dan dient u zich van tevoren aan te melden!
bij:
Mevrouw Nel van Bekkum

telefoon 0346 250434, bij voorkeur tussen 16.00 en 18.00 uur
(U kunt zich aanmelden in de week voorafgaand aan de viering. Melden zich meer
kerkgangers dan is toegestaan, dan komen de ‘boventalligen’ op een lijst voor
deelname de eerstvolgende viering.)
•

Om aanwezig te zijn dient u volgens de landelijke richtlijnen goed gezond te zijn; bij twijfel: blijf thuis!
Bij het aanmelden wordt naar uw gezondheid geïnformeerd.

•

Bij de ingang van de kerk is desinfecterende gel of zeep aanwezig. U wordt verzocht uw handen te reinigen
voordat u gaat plaatsnemen.

•

In de kerk zijn aangegeven plaatsen (dus mogelijk niet uw ‘vaste plaats’); directe verwanten mogen bij elkaar
plaatsnemen, alle overigen op tenminste 1,5 meter afstand.

•

Vanaf zondag 14 juni, Sacramentsdag, wordt in de kerken tijdens de Eucharistieviering weer de
H. Communie uitgereikt aan de kerkgangers; wel gebeurt dit volgens strikte, voorgeschreven regels.
Gelieve uw handen opnieuw te reinigen met desinfecterende gel, met een flesje dat u zelf bij zich heeft.

•

Na afloop van de vieringen kan er geen ontmoeting zijn bij koffie/thee in de kerk, wellicht in een andere
ruimte (steeds op voldoende afstand).

Het zal voor ons allen aanpassing vragen en dat moet wennen. Makkelijk zal het allemaal niet zijn; alleen wanneer
we samen goed door deze ‘(her)startfase’ heen komen, komt er op termijn steeds meer ruimte voor de terugkeer
naar de ‘normale situatie’. We hopen van harte dat het, hoe onwerkelijk het voor ons allemaal ook is, lukken mag
om in onderlinge zorg en betrokkenheid en veilig voor iedereen zo toe te werken naar een toekomst voor en met
allen, waarin we weer vrij- en voluit kunnen vieren…
Ook als u nu (nog) niet naar de viering in uw kerk kunt komen, vragen wij u dringend om uw geloofsgemeenschap
- zo mogelijk - zeker nu te (blijven) ondersteunen, in gebed en met uw financiële bijdrage. Hartelijk dank daarvoor.

Zoals het steeds klinkt ‘Alleen samen verslaan we het coronavirus’, zo brengen we alleen samen,
in onderlinge wijsheid en afstemming, ons kerkzijn weer tot leven, onze parochie weer tot bloei.
Mogen we zo delen in de Geestkracht van het Pinkstergetuigenis.
uw pastores

