Beste mensen van de geloofsgemeenschappen van parochie De Goede Herder,
Sinds ruim 10 maanden leven wij met de dreiging van de corona-pandemie. Naast de dreiging van
besmetting met het coronavirus, betekent deze crisis ook dat wij leven met beperkende maatregelen.
Binnen onze parochie hebben wij, op basis van het protocol van de bisschoppen ingrijpende
voorzorgsmaatregelen genomen. Afgelopen jaar waren onze kerken tot en met juni gesloten. Daarna
konden de publieke vieringen in de kerken weer hervat worden, eerst met maximaal 100 personen, later
met 30 personen. Daarbij is een strikt protocol gevolgd. Wij zijn alle betrokken vrijwilligers dankbaar dat zij
dit mogelijk hebben gemaakt.
In één van onze kerken hebben de kernvrijwilligers reeds eerder besloten alle publieke vieringen op te
schorten. In andere kerken kost het steeds meer moeite voldoende vrijwilligers te vinden om vieringen
mogelijk te maken. Voor ons geldt als uitgangspunt dat vrijwilligers zich niet verplicht hoeven te voelen om
door te gaan met hun inzet, terwijl zij daarbij vrezen voor hun gezondheid.
In de afgelopen maanden hebben wij meegemaakt hoe dierbare mensen besmet werden met het
coronavirus. Sommige mensen kwamen zonder veel symptomen door de besmetting heen, anderen
hielden er blijvende klachten aan over. En wij hebben in onze parochie ook afscheid moeten nemen van
mensen die door een coronabesmetting zijn overleden.
Wij hoopten tot voor kort dat het aantal besmettingen zou afnemen en de maartregelen konden worden
versoepeld. Dat is helaas voorlopig niet mogelijk. Hoewel het totale aantal besmettingen momenteel nog
daalt, wordt een nieuwe golf van besmettingen door de Britse mutant van het virus verwacht. Het kabinet
bereidt daarom nieuwe, strengere maatregelen (zoals een avondklok) voor. Ook als parochie voelen wij
onze verantwoordelijkheid om in deze urgente situatie nieuwe maatregelen te nemen.
In overleg met het parochiebestuur heeft het pastoraal team besloten de volgende maatregelen te
nemen, ingaande zaterdag 23 januari:
• Alle publieke vieringen worden opgeschort.
• Op momenten dat doordeweeks een viering gepland staat, is de kerk geopend voor persoonlijk
gebed. De voorganger is daarbij aanwezig.
• In de weekends zijn alle kerken gesloten (dus ook voor persoonlijk gebed) om een grote toeloop
van bezoekers te vermijden.
• Regelmatig wordt via het parochiële YouTube-kanaal een viering uitgezonden. Meestal is dit een
Eucharistieviering, soms een Woord- en gebedsdienst.
• Alle vergaderingen en andere bijeenkomsten worden opgeschort. Wel is het mogelijk om digitaal te
vergaderen, waarbij ieder vanuit huis inlogt.
• Pastoraal bezoek door pastores of door vrijwilligers wordt opgeschort. Wel is het wenselijk via
telefoon, WhatsApp of e-mail contact ter onderhouden.
• Bij geval van dringende pastorale nood (zoals de vraag om een Ziekenzalving), blijven de pastores
beschikbaar (zo nodig ook in de avonduren).
• Uitvaarten en de voorbereiding daarop kunnen blijven plaatsvinden, in aula’s en voor zover
mogelijk ook in onze kerken, met inachtneming van alle preventiemaatregelen. Tijdens een uitvaart
verzorgd door de parochie kunnen maximaal 30 personen aanwezig zijn.
Deze maatregelen gelden in ieder geval tot woensdag 10 februari. Als dit noodzakelijk blijkt, kan de duur
van deze maatregelen verlengd worden.
Wij begrijpen dat deze maatregelen teleurstelling kunnen oproepen. Opnieuw moeten alle kerken in onze
parochie enige tijd dicht. Voor sommige vrijwilligers zal dit besluit echter ook een gevoel van
opluchting geven.
Laten wij bidden dat de dreiging van deze pandemie binnen afzienbare tijd ten einde zal lopen.
Hopelijk dat de beschikbaarheid van vaccins daaraan kan bijdragen. Wij willen iedereen nadrukkelijk vragen
om, ook buiten de kerk, alle preventiemaatregelen strikt in acht te nemen.
Laten wij ook bidden voor de slachtoffers van het virus, voor degenen die zorg verlenen en voor iedereen
die door deze crisis wordt beproefd.
Met vriendelijke groet, en veel sterkte in deze moeilijke tijd,
Parochiebestuur en pastoraal team

