Gedeeltelijke hervatting van publieke vieringen vanaf 24 maart
Kerken in Vlaardingen en Maassluis blijven vooralsnog gesloten
Beste mensen van de geloofsgemeenschappen van parochie De Goede Herder,
Twee maanden geleden hebben wij de moeilijke beslissing genomen om alle publieke
vieringen in onze parochie op te schorten. De dreiging van een nieuwe golf van de
coronapandemie noodzaakte ons tot het nemen van deze pijnlijke stap. Ondanks een strikt
protocol bij vieringen in onze kerken, met inzet van veel vrijwilligers, bleek het niet meer
mogelijk om op een veilige manier onze kerken voor publieke vieringen geopend te houden.
Enkele weken geleden hebben wij de wens uitgesproken weer publieke vieringen in onze
kerken houden in de Goede Week en met het Paastriduüm. Deze keuze hebben wij
afhankelijk gemaakt van het verloop van de corona-pandemie. Daarnaast moeten er
voldoende vrijwilligers bereid en in staat zijn om de kerken te openen voor publieke
vieringen, met alle voorzorgsmaatregelen die daarvoor nodig zijn.
Met veel wikken en wegen zijn wij tot een besluit gekomen. Weliswaar is er geen ‘derde golf’
met een exponentiële toename van het aantal infecties. Maar toch neemt het aantal
besmettingen toe, met name in bepaalde leeftijdsgroepen. Uiteindelijk hebben wij besloten
met ingang van woensdag 24 maart de publieke vieringen in een deel van de kerken van
onze parochie te hervatten. Criterium daarbij is dat er in de betreffende gemeenschap
voldoende vrijwilligers zijn om de kerk volgens het protocol te openen.
Het pastoraal team heeft een peiling gehouden bij de verschillende kerkgemeenschappen,
met de vraag of er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn. De conclusie uit deze peiling is
dat beide kerken in Schiedam – de Liduinabasiliek en de Jacobus-Martinuskerk – de
vieringen hervat kunnen worden. In De Andreas Petrus en Pauluskerk in Maassluis en in
beide Vlaardingse kerken – de Lucaskerk en de Pax Christikerk – kunnen de publieke
vieringen op dit moment nog niet hervat worden.
Concreet worden vanaf woensdag 24 maart de volgende publieke vieringen weer gehouden:
- In de Liduinabasiliek gaan alle vieringen weer door: de doordeweekse
eucharistievieringen (woensdag om 8.30 uur, donderdag om 19.00 uur en vrijdag om 8.30
uur), de kruisweg op vrijdag 26 maart (19.00 uur); de boeteviering met biechtgelegenheid
op maandag 29 maart (19.00 uur); de eucharistieviering op Palmzondag (10.00 uur) de
vieringen van het Paastriduüm (Witte Donderdag; kinderkruisweg, kruisweg en
avondplechtigheid op Goede Vrijdag, Paaswake); de eucharistieviering op Paaszondag
(10.00 uur) en op de daarop volgende zondagen (vooralsnog 9.00 en 12.00 uur).
- In de Jacobus-Martinuskerk gaan alle vieringen weer door: de vieringen op zondag om
11.00 uur (te beginnen vanaf Palmzondag); de eucharistieviering op Witte Donderdag, de
kruisweg op Goede Vrijdag, de Paaswake; de eucharistieviering op Paaszondag en de
daarop volgende zondagen om 11.00 uur.
- In de Andreas Petrus en Pauluskerk, de Lucaskerk en in de Pax Christikerk is het helaas
nog niet mogelijk de publieke vieringen te hervatten.

Wanneer na 30 maart de avondklok zou worden verlengd, kan dit betekenen dat de
avondvieringen eerder beginnen. Zie daarvoor uw lokale nieuwsbrief of website.
Een aandachtspunt blijft wel dat er, tijdens vieringen slechts door maximaal 4 zangers
gezongen mag worden. Vanwege het besmettingsgevaar bij zang wordt aanbevolen zo
mogelijk slechts één cantor te laten zingen. Met name bij bijzondere vieringen kan daarvan
worden afgeweken, echter tot een maximum van 4 zangers.
Het blijft wel ingrijpend om met slechts 30 mensen per kerk samen de liturgie te kunnen
vieren. Daarom worden er via het parochiële YouTube-kanaal vieringen uitgezonden op alle
zondagen en tijdens het Paastriduüm (Witte Donderdag; Goede Vrijdag kruisweg en
avondplechtigheid; Paaswake). Nu de publieke vieringen hervat worden, zullen deze
‘digitale’ vieringen niet alleen vanuit onze parochiekerk, de Liduinabasiliek, maar ook vanuit
andere kerken worden uitgezonden. Daarnaast zal er op Paaszaterdag een kinder-webpaasdienst op het YouTube-kanaal worden geplaatst.
Verder blijven de richtlijnen zoals in de afgelopen periode. Alle bijeenkomsten worden
opgeschort (behalve digitale vergaderingen). Pastoraal bezoek door pastores of door
vrijwilligers wordt opgeschort (behalve contact via telefoon, WhatsApp of e-mail contact). Bij
dringende pastorale nood (zoals de vraag om een Ziekenzalving), blijven de pastores
beschikbaar (zo nodig ook in de avonduren). Uitvaarten kunnen blijven plaatsvinden, met
maximaal 30 personen.
Wij zijn verheugd dat, met ingang van 24 maart (dus kort voor de Goede Week en Pasen)
enkele kerken in onze parochie weer hun deuren kunnen openen voor publieke vieringen.
Wij begrijpen dat wij hiermee een zware last leggen op de schouders van vrijwilligers. En wij
hebben er alle begrip voor dat een aantal vrijwilligers deze stap nog niet aandurft.
Laten wij bidden dat de corona-pandemie afzwakt en uiteindelijk uitdooft: niet alleen om in
onze kerken te kunnen vieren, maar ook omwille van al diegenen die door het virus
getroffen zijn. Wij denken hierbij aan de zieken, de zorgverleners en degenen die een
dierbare voorgoed moeten missen. Maar ook aan degenen die, vanwege het
besmettingsgevaar, in afzondering leven.
Met vriendelijke groet, een goede voorbereiding op de Goede Week en Pasen, en veel
sterkte in deze moeilijke tijd,
Pastoraal team

