HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE
NIEUWSBRIEF/MEDEDELINGEN
VAN HET PASTORESTEAM EN PAROCHIEBESTUUR

Sint Nicolaasga, 24 november 2021.
Nieuwsbrief pastoresteam en parochiebestuur.
Beste locatieraden, kosters, koren, dirigenten en alle anderen,
Helaas is de afgelopen periode gebleken dat we nog niet klaar zijn met de coronapandemie en de
daarbij behorende maatregelen. Zoals de hele pandemie al het geval is geweest moeten we iedere keer
weer kijken hoe we op een verantwoorde manier kerk kunnen blijven. Sinds het begin van de pandemie
hebben wij er als parochie voor gekozen om zoveel mogelijk de vieringen door te laten gaan. Daarbij
respecteren we iedereen in zijn of haar keuze om wel of niet deel te nemen aan de vieringen of
activiteiten. Dankbaar kunnen we tot op heden melden dat nog geen enkele kerkelijke samenkomt in
onze parochie heeft geleid tot een besmettingshaard. Hierdoor voelen we ons bevestigd in de koers die
we het afgelopen jaar met elkaar zijn gegaan. Dit neemt niet weg dat we gezien de huidige
ontwikkelingen de maatregelen weer moeten aanscherpen en eventueel verhelderen.
De QR-code
QR-code wordt bij kerkelijke samenkomsten niet gebruikt en ook niet in onze parochie. Immers,
gevaccineerde mensen kunnen net als niet gevaccineerde mensen wel degelijk besmetting
overbrengen, ziek worden en zelfs in het ziekenhuis terecht komen. Daarnaast willen wij als kerk
verbindend en niet polariserend werken. In de kerk is iedereen welkom, mits er aan de
veiligheidsvoorwaarden wordt voldaan. Daarvoor zullen momenteel de volgende regels weer van
kracht zijn:
Algemene regels
• Mensen met verkoudheidsklachten wordt gevraagd thuis mee te vieren.
• Bij de ingang worden de handen gereinigd.
• Bij verplaatsen in het kerkgebouw draagt men een mondkapje. Zodra iemand heeft plaats
genomen, kan het mondkapje worden afgedaan.
• We houden onderling afstand 1.5 meter. Hiervoor zijn in de kerken banken afgezet en op
sommige locaties zitplaatsen gemarkeerd.
De koren
Voor de koren gelden uiteraard ook de algemene regels, hetgeen ook betekent dat we niet aan QRcodes of onderscheid doen. Daarnaast wordt dus weer gevraagd om op afstand van elkaar te zitten. Dit
zal in veel gevallen betekenen dat niet het voltallige koor kan zingen. Andermaal willen wij een beroep
doen op jullie flexibiliteit en creativiteit. Vanuit de bisschoppenconferentie is nog geen
maximumaantal zangers aangegeven. Gezien het grote verschil in beschikbare ruimtes in onze
parochiekerken stellen wij als parochie hier ook geen maximum aan. Aan de koren wordt gevraagd

om het aantal zangers te reduceren tot het aantal dat men in de gegeven ruimte op een gepaste afstand
van elkaar kan zitten. De ervaringen van afgelopen jaar kunnen daarin leidend zijn. Bij twijfel graag
overleggen met de locatieraad en de eerst aanspreekbare pastor. Mocht het niet lukken dat het koor
zingt dan heel graag het verzoek aan de dirigenten/organisten om de viering wel instrumentaal te
begeleiden. Tot op heden is samenzang nog altijd toegestaan.
Overige zaken
Aanmelden?
Gezien de aantal kerkgangers die normaal gesproken de vieringen bezoeken is het niet nodig om dit te
beperken. We gaan dus momenteel niet werken met een aanmeldsysteem of iets dergelijks. Dit zou
met de Kerst anders kunnen worden, maar dat zullen we tegen die tijd bekijken. Voor de meest actuele
informatie daarover zullen we de website van de parochie gebruiken.
Communieschermen?
In de vieringen zullen we geen gebruikmaken van de communieschermen. Er wordt bij de
communiegang gevraagd aan de gelovigen om niet te dicht bij de voorganger te komen en rustig de
hand vooruit te strekken. De voorganger zal dan de communie overreiken op de gebruikelijke wijze.
Andere bijeenkomsten?
Andere bijeenkomsten zoals vergaderingen in kleine groepjes kunnen gewoon door blijven gaan. De
EHC-voorbereiding en vormsel voorbereiding zullen we zoveel mogelijk door laten gaan. Mogelijk
wordt er uitgeweken naar een andere ruimte, bijvoorbeeld de kerk. Grote bijeenkomsten die in de
parochiezalen plaatsvinden gaan alleen door indien dit strikt noodzakelijk is.
Ten slotte
Het afgelopen jaar hebben we als parochie laten zien dat we hier doorheen kunnen komen. Wij als
pastoresteam en parochiebestuur beseffen dat het een zware klap is dat we nu weer te maken krijgen
met deze maatregelen. We hebben het volste vertrouwen dat we dit met elkaar op een goede en veilige
manier door kunnen komen. Wellicht kunnen we het zien als een beproeving waar we met elkaar door
moeten om er vervolgens sterker uit te komen. We wensen iedereen heel veel sterkte, wijsheid en
gezondheid toe. Bij vragen of andere onduidelijkheden kunt u altijd contact met ons opnemen.
In Christus,
Het pastoresteam en parochiebestuur

