Beste mensen van de geloofsgemeenschappen van parochie De Goede Herder,
Drie weken geleden hebben wij besloten alle publieke vieringen in onze parochie op te schorten tot 10
februari. Dat was een ingrijpend besluit, dat wij liever niet hadden genomen. De dreiging van een nieuwe
golf van de coronapandemie, met name door de Britse mutant van het virus, noodzaakte ons echter tot het
nemen van deze pijnlijke stap. Weliswaar volgen wij sinds een half jaar een strikt protocol bij vieringen in
onze kerken. Dat was mogelijk door een grote inzet van veel vrijwilligers. Toch bleek het niet meer mogelijk
om op een veilige manier onze kerken voor publieke vieringen geopend te houden.
Inmiddels is duidelijk geworden dat de nieuwe golf met het ‘Britse’ corona-virus steeds dichterbij komt. Op
basis van de adviezen van het OMT heeft het kabinet besloten de lock down te verlengen. Inmiddels is ook
besloten dat de avondklok wordt verlengd tot 3 maart. Wij hebben, gezien de ernstige situatie en onze
beperkte mogelijkheden, besloten de opschorting van publieke vieringen voort te zetten tot 3 maart. Eind
februari zullen wij besluiten of er vanaf 3 maart weer publieke vieringen mogelijk zijn.
In overleg met onze bisschop vinden tijdens de kerksluiting elke zondag een uitzending van een
eucharistieviering vanuit onze parochiekerk, de Liduinabasiliek, plaats op het parochiële YouTube-kanaal.
Daarnaast zal er op elke laatste zondag van de maand een gebedsdienst worden uitgezonden vanuit een
van de kerken. (De eerstvolgende gebedsdienst wordt op 28 februari uitgezonden vanuit Maassluis.) Als de
kerken weer opengaan, zullen er ook weer eucharistievieringen vanuit andere kerken uitgezonden worden.
Verder blijven de richtlijnen zoals in de afgelopen periode. Op momenten dat doordeweeks een viering
gepland staat, is de kerk geopend voor persoonlijk gebed. In de weekends zijn alle kerken gesloten, om een
grote toeloop van bezoekers te vermijden. Alle bijeenkomsten worden opgeschort (behalve digitale
vergaderingen). Pastoraal bezoek door pastores of door vrijwilligers wordt opgeschort (behalve contact via
telefoon, WhatsApp of e-mail contact). Bij dringende pastorale nood (zoals de vraag om een Ziekenzalving),
blijven de pastores beschikbaar (zo nodig ook in de avonduren). Uitvaarten kunnen blijven plaatsvinden,
met maximaal 30 personen).
Wij hebben nadrukkelijk stil gestaan bij de wens om de Veertigdagentijd te beginnen met de viering van
Aswoensdag. Daarom zal er op Aswoensdag een eucharistieviering met asoplegging worden uitgezonden
vanuit de Liduinabasiliek. Daarnaast heeft het pastoraal team aangeboden in elke stad een eenvoudige
gebedsdienst met asoplegging te houden op Aswoensdag. In overleg met de lokale
geloofsgemeenschappen is besloten om slechts één gebedsdienst te houden op Aswoensdag, namelijk om
19.00 uur in de Liduinabasiliek. In deze gebedsdienst zal, vanwege de coronapreventie, de asoplegging
plaatsvinden door een beetje as op het hoofd te strooien (en niet door een askruisje op het voorhoofd).
Daarnaast wordt via de lokale weekbrieven een gebedskaart verspreid voor wie thuis bij Aswoensdag wil
stilstaan. Verder zal tijdens de Veertigdagentijd een kruisweg op het parochiële YouTube-kanaal geplaatst
worden.
Wij begrijpen dat de verlenging van de kerksluiting teleurstellend is. Toch zien wij op dit moment geen
mogelijkheden om de kerken op een veilige manier open te houden. Laten wij bidden dat er een einde aan
de dreiging van deze pandemie zal komen. Laten wij ook bidden voor de slachtoffers van het coronavirus,
voor de zorgverleners en voor ieder die door deze crisis wordt geraakt.
Met vriendelijke groet, en veel sterkte in deze moeilijke tijd,
Parochiebestuur en pastoraal team

