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Wereldwijd houdt het Coronavirus mensen in de ban. Ook
ons. We volgen de richtlijnen van de overheid en het RIVM
en gebruiken ons gezond verstand om besmetting zoveel
mogelijk te voorkomen.
Inmiddels zijn alle vieringen met publiek tot en met Pasen
afgelast. Alleen uitvaarten gaan door, zij het in sobere vorm.
Om duidelijkheid te geven over wat wel en niet mogelijk is
hebben de besturen van de H. Suitbertus en de H. Paus
Johannes XXIII en het pastoraal team deze nieuwsbrief
opgesteld. Met deze informatie krijgt u een
handelingsperspectief en kunt u vrijwilligers en gelovigen
informeren.
Informatie over Palmpasen en de Goede Week komt in de
volgende editie.

Woordje van de pastoor
Beste parochianen en andere belangstellenden,
Het is al lang geen nieuws meer, de mondiale crisis raakt ons
allemaal! Met deze nieuwsbrief “Dichtbij” een nieuw
initiatief, willen we u verder informeren en bemoedigen en
onze verbondenheid onderstrepen.
De ontstane leegte en het gedwongen tot stilstand komen,
stemt tot nadenken. We hopen en bidden voor alle mensen
die op welke wijze dan ook getroffen worden. Ook voor
mensen die dit alles angstig maakt. Voor hen bieden we
een pastoraal gesprek –per telefoon- aan.
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We zoeken in deze
periode van
verplichte
afzondering naar
nieuwe kansen om
God op het spoor te
komen.
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De schepping lijkt op een noodknop te drukken. Virussen
hebben geen nationaal gevoel en geen grens houdt ze
tegen. We nodigen u uit om te proberen de crisis op te
pakken en met z’n allen als een kans te zien. Om er voor
elkaar te zijn en ons daarbij gesteund te voelen door de
aanwezigheid van God. Want juist ook in deze situaties
kunnen we Zijn aanwezigheid op het spoor komen.
We gaan u in de volgende weken in opgang naar Pasen
helpen door nieuwsbrieven, informatie op de websites en
opgenomen vieringen met u te delen. In welke situatie u
ook bent, weet dat u in ons gebed bent. Iedere dag,
voortdurend. Wie dat gelooft, voelt zich nooit alleen! We
roepen u daarom allemaal van harte op om in gebed met
God, met elkaar en met ons, verbonden te blijven.
Hartelijke groet vanuit pastoraal team,
met Gods rijke zegen

Fred Hogenelst, pastoor

Nieuwsbrief Pastoraal team
In de op 19 maart verzonden nieuwsbrief van het pastoraal
team staan verschillende activiteiten benoemd die we
centraal organiseren. We hopen dat u ons wilt helpen om
hier bij de betreffende werkgroepen of parochianen
ruchtbaarheid aan te geven.

Sobere uitvaartvieringen
De uitvaartbespreking gebeurt telefonisch.
We bieden een eenvoudige gebedsviering: geen
vredeswens (want geen handen geven), geen communie
uitreiken, maximaal 30 personen, die verspreid zitten in de
kerk. Er is géén koor. Eventueel wel een organist en/of
cantor of muziek vanaf een CD of USB Stick (aanleveren

via uitvaart-ondernemer) aan de koster.
Er is een deur collecte aan het eind van de viering, in
plaats van de gewone collecte.
Er is geen wijwater bij aanvang van de viering en bij
de absoute en het graf wordt matig wijwater gebruikt.
Na afloop is er geen condoleren, geen koffie / geen
handdruk en geen oponthoud in de kerk.
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Mariakappellen open, kerken dicht
Tijdens de periode met beperkende maatregelen zijn
onze Mariakapellen open, zoals normaal. Hier kunnen
mensen naar toe voor een verstillingsmoment, een gebed
en/of om een kaarsje aan te steken.
De kerken zijn echter dicht (dus ook niet open voor
persoonlijk gebed).

Misintenties
De misintenties van de zondagsvieringen vanaf 15 maart
die niet gelezen kunnen worden, worden bewaard en
gelezen wanneer de kerk weer opengaat en er weer
gevierd wordt. Locatieraad en lokaal secretariaat zorgen
hiervoor.
In de vieringen die het pastoraal team vanaf 22 maart
uitzendt, worden de intenties gelezen van de kerk waar
deze viering opgenomen wordt. Op 22 maart is dat
Houten, op 29 maart is dat Tiel. Deze Eucharistievieringen
worden uitgezonden via Facebook, YouTube, onze website
en de kerkradio. Er is overigens ook een mogelijkheid om
(nieuwe) intenties aan te leveren voor deze vieringen, zie
de nieuwsbrief van het pastoraal team.

Vastenactie
Doordat collectes en activiteiten voor de vastenactie niet
doorgaan valt de opbrengst flink terug. Het zou fijn zijn als
parochianen attent gemaakt worden op de mogelijkheid
om een gift over te schrijven op rek.nr NL75INGB0000582707
tnv vastenactie Houten of NL 98 ABNA 0470 1688 54 ten
name van RK Parochie H. Suitbertus te Culemborg.

Communicatie parochianen
We hebben een persbericht opgesteld om zoveel mogelijk
parochianen te informeren over ons aangepaste
programma de komende weken. Het is niet zeker is of dit
geplaatst wordt in de lokale bladen. daarom verzoeken wij
alle locaties de bijgevoegde nieuwsbrief van het pastoraal
team te mailen naar zoveel mogelijk leden van de lokale
geloofsgemeenschap en wellicht een aantal exemplaren
in de Mariakapel neer te leggen.

Giften voor de vastenactie
blijven welkom

