Parochie De Goede Herder
Deelgemeenschap St. Jan de Doper-Visitatie
Mgr. Nolenslaan 99,
3119 EB Schiedam.
info@sintjan-visitatie.nl

Aan: de parochianen van de deelgemeenschap Sint Jan de Doper-Visitatie.
Schiedam, 25 maart 2019.

Beste betrokkenen bij onze deelgemeenschap Sint Jan de Doper-Visitatie.
Een paar dagen geleden hebben wij u bericht omtrent de maatregelen die vanuit burgerlijke
en kerkelijke overheden zijn gecommuniceerd.
De ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus nopen onze overheid om steeds
nieuwe en stringentere maatregelen aan te kondigen. Het zal duidelijk zijn dat wij als bestuurders van onze deelgemeenschap, ons aansluiten bij de aanbevelingen.
Dat wil op dit moment zeggen dat wij u helaas moeten berichten dat ons kerkgebouw tot
eind mei gesloten zal blijven. Dat we Pinksteren zullen kunnen vieren (31 mei) in ons gebouw is dus onwaarschijnlijk.
Wij weten dat velen van u de zondagse ontmoetingen ontzettend missen, maar het kan niet
anders. U kunt natuurlijk wel met elkaar mailen, chatten of een kaartje sturen, elkaar bellen
is in deze tijd wellicht nog het meest persoonlijk.
Het leven gaat door maar waar wij thuis en veelal inactief moeten blijven, blijft de dood onverschrokken zijn werk verrichten, ook onder onze (voormalige) kerkgangers.
Wij hebben overlijdensberichten gekregen van:
De heer Casparus (Cas) Schaeffer, overleden op 7 maart op 94 jarige leeftijd.
Mevrouw Riet Bakker-Verver, overleden op 14 maart op de leeftijd van 83 jaar.
Mevrouw Tiny Vester-Prein, overleden op 22 maart op de leeftijd van 91 jaar.
Lidwien heeft de uitvaarten van de heer Schaeffer en mevrouw Bakker reeds verzorgd. De
uitvaart van mevrouw Tiny Vester (jarenlang lid van ons kerkkoor) zal vrijdag 27 maart
plaatshebben en ook door Lidwien worden verzorgd. Wij danken Lidwien voor haar tomeloze inzet.
De overlijdensannonces van mevr. Bakker en mevr. Vester staan in het Het Nieuwe Stadsblad van woensdag 25 maart.
Vandaag was ik in ons kerkgebouw en daar zag ik in de hal de collectebus van de Vastenactie
staan….volledig LEEG.
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Daar hoeft ook niet persé iets in te komen, want contant geld is op dit moment in de ban gedaan. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat u niets kunt geven aan de vastenactie. En u houdt nu
toch wat geld over doordat er geen collectes in de kerk zijn.
Het thema van de Vastenactie 2020 is: Werken aan je toekomst.
Deze vastenactie steunt projecten in o.a. Bangladesh, Zambia en Sierra Leone die beroepsonderwijs aanbieden (zie ook www.vastenactie.nl).
U kunt u gift overmaken naar IBAN: NL21 INGB 000 000 5850.
Dit was wat wij met u wilden delen.
Middels onze website http://www.sintjan-visitatie.nl houden wij u zo veel mogelijk verder
op de hoogte.
Indien u belangrijk nieuws of interessante informatie heeft, dan kunt u dat sturen naar de
webmaster@sintjan-visitatie.nl . Onze webmaster (Wim van der Steen) is altijd geïnteresseerd in mooie verhalen.
Wij hopen dat u door onze informatie voeling houdt met onze gemeenschap St. Jan de Doper Visitatie.
Met gezegende groet,

Kernvrijwilligers Deelgemeenschap Sint Jan de Doper-Visitatie
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