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Schiedam, 26 mei 2020
Beste leden van de pastoraatsgroepen, Werkgroepen Pastorale Afstemming (WPA’s)
en beheercommissies,
Zoals velen van jullie weten hebben de bisschoppen onlangs nieuwe richtlijnen
uitgevaardigd ter bestrijding van de corona-pandemie. Een aantal van julie heeft
deze nieuwe richtlijnen al opgezocht en gelezen. Het is een opluchting dat wij over
enige tijd weer in onze kerken kunenn gaan vieren. Maar er is ook de vrees voor het
virus, en de zorg voor kwetsbare parochianen.
Door het pastoraal team is toegezegd na de teamvergadering van 26 mei, waar de
richtlijnen van de bisschoppen zijn besproken, jullie zo snel mogelijk te informeren
over de consequenties voor onze parochie en de maatregelen die genomen moeten
worden om het kerkelijk leven weer te hervatten.We hebben tijdens de vergadering
alle maatregelen de revue laten passeren en ons daarbij steeds de vraag gesteld:
‘moet alles wat mag?’, als het gaat om het openstellen van de kerken.
Daarbij is onze zorg voor de parochianen en vrijwilligers van overwegend belang, die
immers in grote mate behoren tot de risicogroep.
Eveneens is gesproken over de uitvoering van de maatregelen die we verplicht zijn
te nemen en de tijdspanne die er nodig is om hieraan op een verantwoorde en
zorgvuldige wijze uitvoering te geven. En die maatregelen, dat is nogal wat. Daarvan
is het pastoraal team zich bewust. Maar als we onze kerken weer willen openstellen
voor vieirngen, dan kunnen we niet anders dan er aan te voldoen.
In eerste instantie volstaan we met het aangeven van een aantal eerste
uitgangspunten en vereisten.
Uitgangspunten:
Uitgaande van ‘niet alles wat mag moet’, kunnen de deelgemeenschappen zelf een
besluit nemen of zij de vieringen door de week per 15 juni willen hervatten, of willen
volstaan met het openstellen van de kerk zoals dit nu geschiedt:
o Met ingang van 15 juni kunnen de vieringen door de week worden hervat.
o Het maximum aantal bezoekers is 30 personen (personen die een functie
uitoefenen in de liturgie behoren niet tot de 30 personen). De eucharistie
wordt gevierd en de communie mag, onder strikte voorwaarden worden
uitgereikt.
De mogelijke ingangsdatum van doordeweekse vieringen per 15 juni is gekozen om
voldoende tijd te reserveren voor alle noodzakelijke voorbereidingen. Wij hebben
besloten nog geen weekendvieringen in juni te houden, omdat wij dan - met
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maximaal 30 deelnemers - te veel parochianen moeten afwijzen die zouden willen
deelnemen. Tevens willen we betreffende de zondagsliturgie voor alle
gemeenschappen dezelfde ingangsdatum hebben.
Wilt u met de contactpastor van uw gemeenschap en de medewerkster van het
pastoraal team overleggen wat uw besluit zal zijn over het hervatten van de vieringen
doordeweek vieringen in de maand juni.
Per 1 juli vervalt de keuzemogelijkheid voor de deelgemeenschappen, en worden de
vieringen doordeweeks en op zondag hervat in al onze kerken.
o De weekendvieringen worden in alle kerken hervat in het weekend van 4/5 juli
a.s.. Wel geldt er een maximum aantal bezoekers van 100 personen, of zo
veel minder alsd op 1½ meter afstand in het kerkgebouw mogelijk is..
(Personen die een functie uitoefenen in de liturgie behoren niet tot de 100
personen.) De eucharistie wordt gevierd en de communie mag, onder strikte
voorwaarden, worden uitgereikt.
Het hervatten van de kerkdiensten brengt veel werk met zich mee. Het team is zich
ervan bewust dat we daarmee een groot beroep doen op de diverse
gemeenschappen en hun vrijwilligers. Het team volgt hierin strikt de voorschriften en
vereisten van het bisdom, uit zorg en verantwoordelijkheid voor allen die de
kerkdiensten bezoeken.
We volstaan op dit moment met de maatregelen die genomen moeten worden
voordat de kerken open gaan. Later ontvangen jullie de maatregelen die betrekking
hebben op de viering zelf. De maatregelen gelden vanaf het moment dat de kerken
opengaan, dus ook bij de vieringen door de week.
Wordt vervolgd
In deze brief hebben wij het besluit voor de hervatting van de vieringen in onze
parochie toegelicht. Ook hebben wij uiteengezet wat er geregeld moet worden
voordat er in onze kerken weer gevierd kan worden. In een volgende brief zullen wij
de belangrijkste aandachtspunten tijdens op een rij zetten.
De richtlijnen van de bisschoppen hebben ook gevolgen voor andere bijeenkomsten
(zoals koffie drinken na de viering), voor vieringen in zorgcentra, voor pastoraat en
voor de toediening van de sacramenten. Ook daarover zullen wij meer melden in een
volgende brief die jullie aan het einde van deze week tegemoet kunnen zien.
Ter informatie vinden jullie in de bijlage de protocollen die de bisschoppen hebben
uitgevaardigd.
Veel sterkte met alles wat er op jullie afkomt
en een hartelijke groet,

Pastoraal team parochie De Goede Herder
c.c. bestuur parochie de Goede Herder
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