Aan: onze parochianen
Van: pastoraal team en parochiebestuur
Betreft: stand van zaken lockdown in onze parochies door coronavirus
Houten/Culemborg, 8 februari 2021

Geachte heer/mevrouw,
In dit parochieblad treft u geen vieringenrooster aan omdat er in onze parochies sinds half december
2020 geen zondagsvieringen met publiek zijn. Wij hebben destijds besloten de dringende oproep van
de overheid te volgen en alleen online te vieren. Zodoende dragen we niet bij aan de verspreiding
van het coronavirus en beschermen we u en onze medewerkers en vrijwilligers. De afgelopen week
zijn er enkele ontwikkelingen geweest die niet meer gepubliceerd konden worden in het
parochieblad. Daarom informeren wij u hierover in deze brief.
Veertigdagentijd en Pasen zijn belangrijk in het kerkelijk jaar
Op 17 februari is het Aswoensdag en begint de Veertigdagentijd, de voorbereidingstijd op het
Paasfeest. Pasen is hét hoogtepunt van het kerkelijk jaar; we vieren dan de Verrijzenis van onze Heer,
en Gods trouw aan mensen door lijden en dood heen. Het valt heel zwaar als we ook dit jaar deze tijd
en dit Paasfeest alleen online samen zouden kunnen vieren en beleven.
Volgens onze bisschop, kardinaal W. Eijk, is een lockdown van de liturgie in onze kerken onnodig en
onwenselijk. Hij schreef ons dat wij vieringen met publiek mogelijk moeten maken zodat gelovigen
de weg naar de kerk kunnen blijven vinden. Volgens hem is samen vieren met inachtneming van de
maatregelen van het kerkelijke coronaprotocol veilig en verantwoord.
Lockdown in de samenleving is weer verlengd
Premier Rutte was in de persconferentie van 2 februari jl. somber. Hij waarschuwde voor een derde
golf die op ons af komt. Van versoepelingen kan nog geen sprake zijn. De lockdown wordt daarom
verlengd tot begin maart.
Wat is ons perspectief?
Wij hebben de situatie opnieuw besproken. We zitten sinds half december 2020 in een lockdown en
we menen nog steeds dat wij goede redenen hadden om hiertoe over te gaan. Maar het duurt lang,
en we hebben ook behoefte aan perspectief: een stip op de horizon richting “normaal”. Een
parochiële “routekaart” kan perspectief bieden, en aangeven hoe we stap voor stap onze kerken
weer openen en het parochieleven kunnen opstarten.
Routekaart voor vieringen in de komende weken
We kiezen voor een zeer geleidelijke opstart van zondagsvieringen met kerkgangers. Het kan ook
gebeuren dat we weer een stap terug doen als de ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven.

Onze routekaart voor februari/maart 2021 ziet er als volgt uit:
1. Op Aswoensdag, 17 februari, is er om 19.00 uur een online viering. Door op de link op de
website te klikken, kunt u direct thuis meevieren. Vanaf 13 februari kunt u in de plaatselijke
Mariakapel een “meevierpakketje” afhalen voor gebruik in deze viering. Fijn als u met ons
mee wilt vieren!
2. Indien mogelijk openen op zondag 21 februari (1e zondag Veertigdagentijd) de kerken in
Houten en Culemborg hun deuren. In iedere viering zijn max. 30 kerkgangers welkom.
Reserveren vooraf is verplicht.
3. Indien mogelijk opent op zondag 14 maart (4e zondag Veertigdagentijd) in beide parochies
een tweede kerk, naast het eucharistisch centrum, voor viering met publiek (max. 30
kerkgangers). Dit blijft in principe zo t/m 3 april (Paaszaterdag).
4. Als alles zich gunstig ontwikkelt, hopen we op 1e Paasdag, 4 april, in meerdere kerken te
kunnen vieren. Waarschijnlijk met een beperkt aantal kerkgangers en met inachtneming van
de corona-voorzorgsmaatregelen.
5. Actuele informatie over deze vieringen vindt u op onze websites: www.pj23.nl of
www.suitbertusparochie.nl. Daarnaast kunt u op de hoogte blijven door een gratis
abonnement op onze digitale nieuwsbrief Dichtbij. Dit kan via onze website.
Als u het vanwege uw gezondheid nog niet aandurft of geen kans heeft om naar de kerk te gaan, is
het goed te weten dat u iedere zondag om 11.00 uur online met ons de Eucharistie mee kunt vieren,
via een knop op onze website.
Tot besluit
Het blijft een bizarre en ingewikkelde tijd waarin we leven en onze weg moeten zoeken. We hopen
met deze routekaart een begin van perspectief te bieden, maar veel is nog onduidelijk. Daarom gaan
we stap voor stap, en zullen we niet verbaasd zijn als we onze plannen nog eens moeten aanpassen.
Onze inzet is steeds om samen een begaanbare weg te vinden die recht doet aan ons geloof en aan
onze verantwoordelijkheid voor de gemeenschap. Wij vragen u met ons te bidden voor elkaar en
degenen die leiding geven in kerk en wereld: om wijsheid en geduld, om saamhorigheid en oog voor
de noden om ons heen. Zo hopen we met u de Veertigdagentijd te beginnen.

Met vriendelijke groet,
namens pastoraal team en parochiebesturen,
Fred Hogenelst, pastoor
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Bert de Weerd, vicevoorzitter parochiebestuur H. Suitbertus

