HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE
NIEUWSBRIEF/MEDEDELINGEN
VAN HET PASTORESTEAM en PAROCHIEBESTUUR
Sint Nicolaasga, 16 december 2020.
Nieuwsbrief Kerstavond.
Beste locatieraden, kosters, lectoren, koren, dirigenten en parochianen,
Geen publieke vieringen op Kerstavond
De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft op 15 december naar aanleiding van de indringende
toespraak van minister-president Mark Rutte van maandag 14 december besloten dat in de RoomsKatholieke kerken dit jaar op kerstavond geen publieke vieringen, zoals de nachtmis, zullen
plaatsvinden. Dat betekent dat er tussen donderdag 24 december 17.00 uur en vrijdag 25 december
07.00 uur in het geheel geen publieke vieringen worden gehouden. Juist de vieringen op kerstavond en
in de kerstnacht worden doorgaans door veel mensen bezocht. De bisschoppen willen in deze periode
van lockdown een beweging van veel mensen tegelijk voorkomen.
Het besluit om op kerstavond en in de kerstnacht geen publieke vieringen te laten plaatsvinden nemen de
bisschoppen met pijn in het hart. Zij hebben echter vanaf het begin van de Covid-19 pandemie hun
verantwoordelijkheid genomen voor de volksgezondheid en strikte maatregelen vastgelegd voor de vieringen.
De dagmissen en andere vieringen met Kerstmis op 25 en 26 december kunnen wel – zij het maximaal met
het beperkte aantal van dertig gelovigen – publiek worden gevierd.
Protocol blijft gelden
Waar er in november nog hoop was om Kerstmis met meer dan 30 mensen te vieren, is die hoop nu
vervlogen. De bisschoppen zien zich met het oog op de volksgezondheid genoodzaakt het aantal aanwezigen
bij een viering beperkt te houden tot maximaal 30, exclusief bedienaren, medewerkers en zangers. Tijdens de
vieringen gelden alle maatregelen en beperkingen die al eerder zijn vastgelegd in het protocol ‘Kerkelijk
leven op anderhalve meter’. Dit is inclusief het dringende advies om een mondkapje te dragen dat alleen
afgaat bij het ontvangen van de Heilige Communie. De bisschoppen benadrukken dat er ook in de
kerstvieringen op Eerste en Tweede Kerstdag geen samenzang kan plaatsvinden en dat koorzang met
maximaal vier zangers is toegestaan, alleen in een veilige opstelling.
Buiten de periode van donderdag 24 december 17.00 uur tot vrijdag 25 december 07.00 uur waarin er in het
geheel geen publieke vieringen zullen zijn, blijven de vieringen dus publiek toegankelijk, omdat de
bisschoppen dit als essentieel beschouwen: de eredienst en de sacramenten bieden mensen geestelijk voedsel
ter ondersteuning van het persoonlijk geloofsleven dat kracht, hoop en moed geeft, juist ook in deze
moeilijke tijd.
Hoe zit het in onze parochie?
In onze parochie zal op Kerstavond de volgende viering worden uitgezonden:
Vanuit Sint Nicolaasga om 21:00 uur met het hele pastoresteam.
Deze viering is via de livestream te bekijken. De link vindt u op onze website: www.deheiligechristoffel.nl
Ook is op NPO2 via KRO-NCRV om 23.30 uur de nachtmis te volgen op televisie.

Buiten Kerstavond zullen alle vieringen doorgaan zoals deze staan ingepland in het parochieblad en op de
website. Er zijn een paar kleine wijzigingen. Hieronder is een overzicht van de vieringen zoals deze nu staan
ingepland.
Vrijdag
25 december
Bakhuizen
9:30 De Zwart
Balk
11:00 De Zwart
Joure
11:00 Hoogma
Lemmer
11:00 Terpstra
St.Nicolaasga 9:30 Hoogma
Sloten
Woudsend
9:30 Schothorst

Vrijdag kindje wiegen
25 december

Zaterdag
26 december

Zondag
27 december
9:30 De Zwart

15:00 Hoogma
9:30 Schothorst + Hoogma
11:00 De Zwart
9:30 Hoogma
9:30 De Zwart
15:00

Met het niet doorgaan van de vieringen op Kerstavond betekent het dat in de kerstperiode nog minder
mensen fysiek aanwezig kunnen zijn bij een viering in een van onze kerken. Om teleurstellingen bij de deur
te voorkomen willen wij u er nogmaals op attenderen dat u zich moet aanmelden voor de vieringen.
Informatie hierover staat op de website en in het parochieblad.
Aangemeld voor Kerstavond?
De mensen die zich hebben aangemeld voor Kerstavond zullen benaderd worden en gevraagd worden of ze
ook met een van de andere vieringen willen mee loten.
Wij proberen de kerken op zoveel mogelijk plekken gedurende de kerstperiode open te hebben. U kunt dan
voor persoonlijk gebed, de kerststal en een kaarsje aansteken naar de kerk komen.
Wij leven mee met de koren en andere mensen die zich aan het voorbereiden waren op de
Kerstnachtvieringen. Bedankt voor jullie inzet!
Het is en blijft een lastige tijd voor iedereen, wij vragen daarom om uw begrip en medewerking.
Wij wensen u allen veel gezondheid en wijsheid toe. En uiteraard ook een zalig Kerstfeest want met de
geboorte van Jezus mag er weer licht en hoop in de wereld komen.
Met vriendelijke groet,
Het parochiebestuur en pastoresteam

