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De afgelopen week zijn de maatregelen in verband met het
corona-virus verder aangescherpt. Door het kabinet, door
Rome én de Nederlandse bisschoppen. Dit geeft nieuwe
beperkingen voor ons allemaal. Op het moment van
schrijven van dit nummer denkt het pastoraal team na hoe
we Palmzondag, en de Goede Week en Pasen in kunnen
vullen. Het zal waarschijnlijk kort van tevoren pas echt
bekend worden. Dinsdag verwachten we weer nieuwe
berichten van het kabinet. We weten nog niet hoe dat zal
uitpakken. Daarom proberen we flexibel te zijn en te zoeken
naar mogelijkheden die nog wél kunnen.

Woordje van de pastoor
Omdenken is al een tijdje trendy; het kan helpen dingen te
relativeren of in een ander licht te zien. Op de website staat:
“Omdenken is denken in termen van kánsen en níet van
problemen.” Nu moeten we de Corona-problemen niet te
licht opvatten of er te luchtig over doen, zeker niet. Maar ik
vind het toch bijzonder waardevol te constateren dat hoe
meer maatregelen er komen inzake ‘social distancing’, des te
meer gaan mensen andere manieren vinden om toch
dierbaren nabij te kunnen zijn.
We zien nieuwe vormen van burenhulp en nieuwe belrondes
met familie en bekenden, ik hoor van nieuwe app-groepen
om contact te houden. Ik zie foto’s van kinderen die door het
keukenraam het baby’tje van de buren ‘aanraken’ en
zwaaien naar de jonge moeder. Ik zie zangeressen en
muzikanten aubades en serenades brengen op het plein van
zorgcentra, ik zie afbeeldingen van kinderen die bij een
verpleeghuis voor het raam staan en liefdevol hun ouder
‘hand tegen hand ’even aanraken als groet... met wel het
dikke kille isolatie-glas er tussen. We merken dat er via internet
veel meer gebeurt en sociaals wordt bedacht en
aangeboden.
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…er nu toch méér
aan ‘christelijke
naastenzorg’ en
‘naastenliefde’ wordt
gedaan.
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Ook wij als parochie en pastores proberen door lifestreaming van vieringen en andere momenten de kracht
van onze verbondenheid te versterken. Dit opdat u weet:
Wij, de pastores en de beide parochies, we willen er voor u
zijn. Ook, ja zelfs juist, in deze moeilijke tijden van
beperkingen, onzekerheid en het onzichtbare gevaar van
het Coronavirus.
En dan is het is heel bijzonder dat -hoe vreselijk het alles
ook is- er nu toch méér aan ‘christelijke naastenzorg’ en
‘naastenliefde’ wordt gedaan. De medaille heeft twee
kanten of ‘is het glas half vol of half leeg? Of, wat mijn
vader placht te zeggen om bij moeilijke dingen ander
gedachten los te krijgen: “Er was eens een kaasboer in
Gouda, die zat om de tafel zijn vrouw na. Maar zij riep heel
vief; alles is relatief. Als ik harder loop dan zit ik jou na...”
Dat de noodzaak tot afstand houden ons op andere wijze
dichter bij elkaar en... dichter bij God mag brengen, wij
bidden ervoor. Bidt u mee?

Fred Hogenelst, pastoor

Coronamaatregelen verlengd tot 1 juni
Op 23 maart jl. kondigde de rijksoverheid een
aanscherping en verlenging aan van de maatregelen om
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De
Nederlandse bisschoppen meldden op 24 maart in lijn met
deze maatregelen dat alle publieke kerkelijke vieringen tot
en met Pinksteren (op 31 mei) zijn afgelast.
Voor onze parochies betekent dat dat niet alleen in de
Goede Week en met het Paasfeest maar ook de hele
Paastijd onze kerken dicht moeten blijven voor publiek.
Slechts kerkelijke uitvaarten en huwelijks-vieringen blijven
mogelijk, maar zijn gebonden aan beperkingen (bijv.
maximaal 30 aanwezigen die verspreid in de kerk moeten
zitten, geen gebruik van wijwater, geen communie etc.).
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Vieringen op zondag via livestream
Het is onze inzet om te blijven vieren met en voor onze
eigen parochianen zolang onze kerken dicht blijven. Dit
vanuit het idee dat u het fijn vindt uw eigen pastores te
zien en te horen. Op zondag 22 maart deden we dat
door een -eerder opgenomen- Eucharistieviering vanuit
Houten online te zetten.
Vanaf a.s. zondag gaan we live uitzenden. De viering van
zondag 29 maart komt vanuit de H. Dominicuskerk in Tiel
en begint om 10.00 uur en wordt technisch mogelijk
gemaakt door StadsTV Tiel. Voorgangers zijn pastoor Fred
Hogenelst, diaken Vincent van der Helm en pastoraal
werker Ed van de Moosdijk.
In de kerk van Houten wordt een livestream opstelling
ingericht om vanaf Palmpasen in eigen beheer live
uitzendingen te kunnen faciliteren.

Misintenties
U kunt voor de vieringen die we uitzenden uw persoonlijke
intenties opgeven via intenties.pjsb@gmail.com (ook voor
pj23). Dat kan tot uiterlijk een dag tevoren om 12.00 uur.

Waar vind de viering op de website?
Kijk daarvoor in de middenkolom “vieringen dit weekend”
op de homepage van onze sites (www.pj23.nl of
www.suitbertusparochie.nl ). Klik op de tekst onder het
blauwe kopje online viering 29 maart en klik op het pijltje
om in de uitzending te komen. Er is ook de mogelijkheid om
de tekst van de liturgie te bekijken, en evt. te downloaden
en printen. Daarnaast blijft het mogelijk om via onze
Facebookpagina’s de vieringen te volgen.

Vieren in de Goede Week en met Pasen
Het pastoraal team gaat ook de vieringen van
Palmzondag, het Paastriduüm en Pasen via livestream
aanbieden. Vanuit het eucharistisch centrum in Houten en
mogelijk ook vanuit een kerk in de Suitbertusparochie. De
mogelijkheden worden nu onderzocht.
Wij hadden u in deze editie meer willen vertellen over onze
plannen en hoe wij m.n. de palmwijding op Palmzondag
en de Paaswake met wijding van de Paaskaarsen voor ons
zien. We bestuderen nu de nieuwe aangescherpte
maatregelen van de Nederlandse bisschoppen en bezien
wat dit voor onze plannen betekent. In de loop van
volgende week volgt informatie over deze vieringen
Het pastoraal team maakt een kaart met Paasgroet voor
de parochianen. Ook hierover volgt nader bericht.
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Telefonisch pastoraal spreekuur

Bel met een pastoraal
werker

Het pastoraal spreekuur is een telefonisch spreekuur met
name voor mensen die aan huis gebonden zijn, zoals
ouderen of zieken. Dit pastoraal spreekuur is gestart op
maandag 23 maart jl. en duurt in ieder geval tot Pasen. Via
het secretariaat wordt degene die belt doorverbonden
met de aanwezige pastor.
U kunt het parochiecentrum Houten bereiken via tel.nr. 0306371284 en het parochiecentrum Culemborg via tel.nr.
0345- 512660.

Bezorging parochiebladen
Vanaf 1 april wordt het Paasnummer van onze parochiebladen
Open Venster en HartSlag afgeleverd in onze parochies. Wij hopen
dat het lukt om het blad zoals gebruikelijk bij onze lezers te laten
bezorgen. Juist omdat een blad een toegankelijk medium is voor
veel ouderen. Er staat ook informatie in over de maatregelen die
genomen zijn en hoe men contact kan leggen met een pastor (het
dagelijks pastoraal spreekuur per telefoon).
Er kunnen echter bezorgers zijn die nu liever niet de straat op gaan,
of voor wie het nu niet verantwoord is. Voor anderen kan de
bezorging van het parochieblad een welkome reden zijn om even
naar buiten te gaan. Het moge duidelijk zijn dat er begrip is voor
ieders standpunt in deze. Wij hopen dat locatieraden de positie
van hun bezorgers in de gaten houden en ter plaatse gepaste
oplossingen zoeken voor een zo breed mogelijke verspreiding.
Enkele tips:
- indien bezorging slechts gedeeltelijk mogelijk is, bezorg dan
vooral bij de senioren.
- Zorg voor een stapeltje bladen in de Mariakapel
- Vraag of je een stapel bladen af mag geven bij het
plaatselijke verzorgingshuis
- Of (in overleg) bij de supermarkt, of op andere plaatsen in
de buurt waar mensen nog komen.
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Van uitstel komt geen afstel…
Bedevaart en jubileum pastoor
In onze samenleving zijn allerlei evenementen voor de
komende tijd afgelast. Van Eurovisiesongfestival tot
Koningsdag, van The Passion tot Bevrijdingsfestivals en
sportwedstrijden. In de parochie is het niet anders. Helaas
is ook het heiligdom in Lourdes nu voor publiek gesloten
en zal de parochiebedevaart met de pastoor, eind april,
niet kunnen doorgaan. De bedevaart is inmiddels
uitgesteld naar de periode 28 september t/m 3 oktober
2020. En u kunt nog mee!
Pastoor Hogenelst zal op 29 april a.s. in stilte zijn 25-jarig
priesterjubileum vieren. Een tegenvaller voor de jubilaris
en voor ons die met hem mee wilden vieren. Want ook
de geplande jubileumvieringen van 23-24 mei a.s.
moeten we verplaatsen. We overleggen nu over data in
het najaar van 2020. En we troosten ons met de
gedachte: “wat in het vat zit, verzuurt niet!”

Geen Eerste Communie en Vormsel
Nu de maatregelen rond het coronavirus verlengd zijn tot
1 juni heeft het pastoraal team helaas moeten besluiten
om de vieringen van het H. Vormsel en de Eerste Heilige
Communie niet door te laten gaan dit jaar. We vinden
het heel jammer dat deze feestelijke vieringen waar
kinderen en ouders al een tijd naar toe hebben geleefd
nu niet door kunnen gaan.
Maar we willen er zorg voor dragen dat alle kinderen een
goede voorbereiding krijgen, en dat er ruimte is voor een
feestelijke viering. Dit jaar kunnen we dat met alle
maatregelen helaas niet garanderen. We beraden ons
op dit moment nog over op welke manier we volgend
jaar vorm geven aan de voorbereiding en de vieringen
die nu uitvallen. Dat doen we uiteraard in overleg met de
verschillende werkgroepen. Daarna informeren we de
betrokken ouders. Voor vragen kunt u contact opnemen
met pastoraal werkster Meike Hettinga
(m.hettinga@2parochies.nl)

Ideeën uit de gemeenschappen


Kaartenacties
Zolang als het nodig en mogelijk is maken en brengen
vrijwilligers uit Wijk bij Duurstede en Odijk elke week
een kaartje naar ouderen en zieken. Zij mogen
momenteel geen bezoek ontvangen en we laten ze
zo weten dat we aan ze denken. Na de goede week
bezorgt de locatie in Houten bij ouderen een
gevouwen A4-tje met een woordje van de pastoor,
wat mededelingen, een gedicht en een gebedje.

“wat in het vat zit,
verzuurt niet!”
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Belactie Aandacht voor zieken en ouderen
Leden van de werkgroep zieken en ouderen uit
Houten onderhouden in deze tijd regelmatig
telefonisch contact met de ouderen waar zij normaal
een bezoekje brengen. Deze extra aandacht wordt
zeer op prijs gesteld.

Opnames voor de dagelijkse
video met woorden van hoop



HoutenoverHoop
iedere dag een hoopvol bericht op facebook of
YouTube ingesproken door een voorganger of
betrokken gelovige.



Inzamelingsacties voedselbanken
Deze zijn stopgezet ivm besmettingsgevaar. Wilt u
toch wat geven, doneer dan uw gift op het
bankrekeningnummer van de voedselbank.

Heeft u ook een goed idee ter inspiratie van de
andere locaties? Laat het ons weten!

Digitale kosters gezocht
Het is de bedoeling dat vanaf Palmzondag iedere
week de eucharistieviering vanuit de kerk in Houten
live wordt uitgezonden. We zoeken mensen die
tijdens de viering de camera willen bedienen. Dit
kan eenvoudig met een afstandsbediening. Op een
tablet kan meegekeken worden naar de uitzending.
Weet je iemand die dit af en toe zou willen doen?
Laat het ons weten via info@pj23.nl.

