Deelgemeenschap Sint Jan de Doper-Visitatie in corona-tijd
Net als de meeste kerken in Nederland is ook de kerk van de deelgemeenschap Sint Jan de DoperVisitatie in deze coronatijd gesloten. Dat zoals de Bisschoppen in Nederland besloten hebben.
Doordat wij geen vieringen door de week hebben en, mede gezien de leeftijd van onze vrijwilligers,
het secretariaat gesloten is, is er ook geen openstelling van onze kerk voor een kaarsje of persoonlijk
gebed.
Dat is natuurlijk heel vervelend. Niet alleen wordt het samenzijn in de zondagse vieringen gemist het met elkaar vieren, zingen, luisteren naar teksten, geïnspireerd raken door gedachten vanuit de
verkondiging, de aanwezigheid van de Eeuwige. Ook wordt het contact voor en na de viering gemist,
de belangstelling voor elkaar, de gezelligheid met elkaar; kortom: het samen deelgemeenschap zijn.
Het enige voordeel wat er is, is dat een vrijwilliger nu uitdaging en tijd gevonden heeft om de vloer
van de kerkzaal met de boenmachine te boenen. Maar daar houdt het dan ook mee op.
Als kernvrijwilligers zijn we per e-mail en telefoon druk bezig om de festiviteiten rond onze feestelijke
viering van 5 juli aanstaande voor te bereiden. Hopelijk zijn dan de maatregelen rond corona zover
afgezwakt of opgeheven, dat dit feest in onze kerk door kan gaan.
Verder proberen we contact te houden met onze parochianen. Al twee keer is met hen gemaild voor zover het e-mailadres bij ons bekend is. Verder wordt sinds 15 maart onze website,
www.sintjan-visitatie.nl, (bijna) dagelijks bijgehouden en telkens voorzien van teksten en
verwijzingen naar vieringen, meditaties, overwegingen, liederen op YouTube, enzovoort. Daarmee is
het mogelijk om indien gewenst elke dag een moment te hebben voor een bijzonder contact met
elkaar en de Eeuwige. Zeker in de Goede Week zullen we vanuit die wens tot nabijheid aandacht
geven aan de bijzondere dagen in die week. Lidwien Meijer en de Liturgiegroep zijn druk met de
voorbereidingen daarvoor.
Mocht u nog geen e-mails van onze deelgemeenschap hebben ontvangen, maar dat wel willen: stuur
dan een e-mail naar coordinatorbeheercommissie@sintjan-visitatie.nl.
Heeft u opmerkingen of suggesties voor de website, stuur dan een e-mail naar webmaster@sintjanvisitatie.nl.
U kunt ons ook telefonisch bereiken via 010-4735066.
Weet dat we aan u denken en dat we hopen elkaar zo snel als kan weer te zien!
Kernvrijwilligers Sint Jan de Doper-Visitatie.

