
Koudwatervrees
Waar het de één niet snel genoeg kan gaan, gaat het de ander
al veel te snel. Maar allemaal kijken we er reikhalzend naar uit;
versoepelingen! En er zijn weer wat versoepelingen, gelukkig.
Maar nog steeds is voorzichtigheid geboden. Verder zijn de
weersomstandigheden de afgelopen dagen ook eindelijk wat
verbeterd. Dus pas geleden ben ik met mijn vader een eindje
wezen toeren in de Achterhoek. Wij hebben beiden onze
prikken gehad. Dat geeft toch een wat veiliger gevoel.
 
We bedachten om ook even op een terrasje te gaan zitten voor een koffie en een drankje. Maar
toch was er wel even de aarzeling; Kan dat echt? Mag dat? Hoe gaat dat dan... ? Is dat niet heel
ingewikkeld? Het viel reuze mee: naam en telefoonnummer opschrijven en de handen
reinigen... Het ging bijna vanzelf. Vader moest nog wel even wennen aan het idee. Maar toch,
daar zaten we dan; prinsheerlijk op een terrasje, onder de parasol, in de buitenlucht, even een
andere omgeving. En eenmaal met een koffie vóór ons en een kussentje in de rug was het wel
echt genieten; heerlijk! Ik dacht bij mezelf je moet er gewoon even doorheen. We hadden wat
last van ‘koudwatervrees’. Een terrasje, wat was dat een tijd geleden maar de ervaring was
fantastisch. Dus versoepelingen? Prima!
 
Ook in de kerk zijn er weer enkele versoepelingen doorgevoerd en ook daar geldt: Waar het de
één niet snel genoeg kan gaan... precies. Maar er mogen -als de grootte van de kerk dat
toelaat- toch nu toch weer 50 kerkgangers in een viering zijn, op anderhalve meter nog steeds
en exclusief de bedienaren (die worden niet meegeteld). Het mag dus weer. Maar dan is het
ook weer goed en fijn als er inderdaad ook echt meer mensen samen in de kerk zijn om met
elkaar te vieren. En dat is nog wel even ‘een dingetje’. Want er zijn toch veel parochianen die
vanwege het virus en de maatregelen al een hele tijd niet meer in de kerk zijn geweest, ze
durven het zelf niet goed aan of een huisgenoot of familie adviseert: “Doe maar even niet,
wacht nog maar af.” En dat is ook goed. Maar ondertussen kunnen we dus in de kerk, net als in
de maatschappij toch weer wat opschalen. En ik zou het u allen zo van harte weer gunnen om
samen te vieren in de kerk!
 
Samen vieren in de kerk! Okay, nog geen handen geven, geen koffie drinken na afloop (nog
niet, we houden goede moed) maar wel weer in het kerkgebouw zijn... de ruimte, de akoestiek,
de medeparochianen, de zang van de cantores... Het is nog echt en steeds weer de moeite
waard. Maar voor velen is er toch nog iets dat hen daarvan weerhoudt. Welnu, ik steek buiten
graag een extra kaars aan om u er overheen te helpen: “koudwatervrees”. Even weer die eerste
keer naar de kerk... en daar na gaat het vast en zeker weer bijna als vanzelf en als vanouds. Ik
hoop dat we elkaar weer spoedig mogen ontmoeten en begroeten. Tot gauw! Samenkomen in
de kerk. Net zoals we elkaar weer kunnen ontmoeten... op een terrasje. En sterkte dus met het
overwinnen van de koudwatervrees!
Fred Hogenelst, pastoor

Parochies en corona
Versoepelingen sinds 5 juni
Het lijkt erop dat we in onze samenleving de verspreiding van
het coronavirus langzaamaan de baas worden. Daarom heeft
de overheid per 5 juni jl. weer een stap gezet om het
maatschappelijk leven verder te openen. Ook in onze

parochies is weer wat meer mogelijk geworden. Sinds 5 juni is het risiconiveau afgeschaald van
“zeer ernstig” naar “ernstig”. In een parochiële routekaart hebben we beschreven wat er bij welk
risiconiveau wel/ niet mogelijk is. Hieronder vindt u puntsgewijs de belangrijkste wijzigingen.
 
Wat kan er nu weer?
Vieringen:

Het aantal kerkgangers in de vieringen gaat naar 50 (mits de grootte van de kerk zoveel
kerkgangers op 1,5 meter toelaat).
Kerken met méér dan 300 vaste zitplaatsen, mogen min. 50 en max. 15% van hun
plaatsen gebruiken (mits de grootte van de kerk zoveel kerkgangers op 1,5 meter toelaat).
doordeweekse vieringen in onze kerken en kapellen, en andere gebedsdiensten met
kerkgangers (bv. Aanbidding, Taizéviering, meditatieviering) in het weekend of doordeweeks
zijn weer toegestaan, mits de locatieraad dit verantwoord vindt en er voldoende
medewerkers voor zijn.
N.B.: ook voor deze vieringen geldt: vooraf reserveren wordt geadviseerd; registratie van de
kerkgangers, triage en het aanwijzen van een zitplaats zijn verplicht.
vanuit de parochie gaan we weer vieren in instellingen in de buurt, mits de leiding van die
instelling akkoord is en er voldoende medewerkers beschikbaar zijn om zo’n viering te
houden.

 
Parochiecentra en -secretariaten:

De parochiecentra en onze zaalruimtes gaan beperkt open; nl. voor medewerkers en
vrijwilligers die daar aanwezig moeten zijn. Bijvoorbeeld omdat zij een vergadering of
overleg hebben, of omdat er een activiteit is.
Het is van belang dat overleggen en activiteiten tevoren afgesproken worden bij het
secretariaat, en dat de benodigde zaalruimte dus gereserveerd wordt.
Het (lokale) parochiesecretariaat kan weer opengesteld worden als de locatieraad en
betreffende medewerkers akkoord zijn. Dan kunt u dus weer langskomen, bijv. voor het
opgeven van een misintenties of omdat u iets anders regelen wilt. Informeer tevoren of het
secretariaat bij u in de buurt hiervoor al open gaat.

 
Activiteiten en vergaderingen:

We adviseren dringend om prudent om te gaan met live bijeenkomsten. Stel uzelf de vraag
of het écht nodig is bij elkaar te komen. Kies zo mogelijk nog voor overleg online.
Het is weer toegestaan om met een groep (max. 30 personen) live bij elkaar te komen in
een parochiezaal, mits er een geschikte ruimte is om met het aantal personen op 1,5 meter
bijeen te komen.
Een bijeenkomst wordt vooraf gereserveerd bij het (lokale) secretariaat, waarbij het
verwachtte aantal aanwezigen wordt opgegeven.
Er wordt een lijst met namen en adressen bijgehouden over wie bij welke bijeenkomst
aanwezig is. Deze lijst wordt op het (lokale) secretariaat max. 4 weken bewaard en daarna
vernietigd.

 
Wat kan er nog niet?
Vieringen:

Koren kunnen in de liturgie nog niet samen zingen. Het aantal cantores blijft in de vieringen
max. 4. Voor een kinderkoor met zangers t/m 12 jaar kan een uitzondering gemaakt worden.
Koren kunnen binnen nog niet samen repeteren.
Het bisdom staat het onze parochianen-voorgangers nog niet toe om voor te gaan in een
Woord- en Communieviering. Zij houden dus gebedsdiensten, zowel in onze kerken als in
instellingen in de buurt.

 
Parochiecentra en -secretariaten:

Zijn nog niet geopend voor aanloop, ontmoeting  en gezamenlijk koffiedrinken. Kom dus
niet voor de gezelligheid, maar alleen als het nodig is!

 
De basisregels blijven belangrijk!
We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het blijft om met elkaar de basisregels te
blijven volgen, óók in kerk en parochiecentrum. Zo houden we met elkaar corona onder
controle!
Dus:
1. Houd 1,5 meter afstand van anderen
2. Is het druk? Ga dan weg!
3. Draag een mondkapje waar dat verplicht is
4. Was vaak je handen
5. Hoest en nies in je elleboog
6. Werk zoveel mogelijk thuis
7. Heb je klachten? Blijf in thuisquarantaine, ontvang geen bezoek en laat je testen!
 
Misschien zijn de versoepelingen nog niet waar u op gehoopt hadden, maar al met al gaan we
langzaam maar zeker de goede kant op. Dat stemt toch hoopvol, en dankbaar!
We maken van deze gelegenheid gebruik om u allen te danken voor de vele inspanningen tot
nu toe om het coronavirus in onze gemeenschappen buiten de deur te houden.
Ook dat stemt tot vreugde; dat er tot op vandaag geen besmettingen zijn geweest die terug te
voeren waren op onze kerken of parochiële activiteiten.
Daarom, we houden moed en we blijven in gebed verbonden.
Parochiebesturen en pastoraal team

Jaarthema 2021-2022:
Van U is de toekomst
Het pastoraal team heeft voor het pastoraal seizoen een
nieuw jaarthema gekozen: Van U is de toekomst.
Die keuze heeft alles te maken met de pandemie van het
afgelopen jaar en de vragen die dat oproept over onze visie
op leven en geloven, onze visie op wat van belang is in de
samenleving én in onze kerk.
We zijn bezorgd over hoe onze kerk er ná corona uitziet. En
we vragen ons af hoe we in onze samenleving richting vinden

voor de grote kwesties die om antwoord vragen (bv. klimaat en duurzaamheid).
Het vraagt om inspanningen van mensen om daar een weg in te vinden. Tegelijk mogen we
vertrouwen dat niet alles van ons afhangt: de toekomst is ook in Gods hand.
Dat besef geeft ruimte. Naar wij hopen ook ruimte voor goede gesprekken en mooie
initiatieven, ook in onze parochies.
In het zomer- en septembernummer van de parochiebladen leest u er meer over.

Houd elkaar vast! Kerk-zijn in
verbondenheid
Kerk-zijn, dat doen we samen. In verbondenheid met God
én met elkaar. In coronatijd is juist dat samen kerk-zijn onder
druk komen te staan. Gelukkig zijn we in de kerk op talloze
creatieve manieren naar elkaar om blijven zien. Toch blijft
het soms moeilijk je in een tijd van deels dichte kerkdeuren
echt met elkaar verbonden te weten.
 
Inmiddels komen er meer versoepelingen in de coronamaatregelen. Dat geeft hoop: straks
mogen we weer! Wat verlangen veel mensen ernaar elkaar op zondag weer te ontmoeten, te
luisteren naar Gods Woord, de sacramenten te vieren. Tegelijk hebben we in de afgelopen tijd
ontdekt dat er meer manieren zijn om kerk-zijn samen te beleven. Dat houden we vast.
 
De komende tijd wordt een tijd van weer opbouwen. Opnieuw een roerige periode. Laten we
hierin bovenal elkaar vasthouden! Daar heeft de kerk uw hulp bij nodig. De coronacrisis vraagt
veel van kerken, ook financieel gezien. Inkomsten nemen af en tegelijk zorgen creatieve
vormen van kerk-zijn juist voor extra kosten, die kerken en parochies zonder aarzelen voor hun
rekening nemen.
 
We hopen van harte dat u wilt geven voor uw parochie. Want elkaar vasthouden, dat kan alleen
samen. Helpt u mee? Maak uw (extra) bijdrage over!
Voor H.Suitbertus: maak uw gift over op rek.nr. NL 98 ABNA 0470 168854
Voor parochie H. Paus Johannes XXIII: maak uw gift over op rek.nr. NL 28 RABO 0155 614614
Alvast veel dank!

Online zondagsvieringen
komende weken
Iedere zondag om 11.00 uur kunt u online meevieren met de
Eucharistie vanuit onze eigen parochies. Klik op de blauwe
knop “online viering” in de middenkolom van onze websites.

 
13 juni Pastor A. ten Klooster 11e zondag d.h. jaar Houten
20 juni Pastor O. Swijnenberg 12e zondag d.h. jaar Culemborg
27 juni Pastor A. ten Klooster 13e zondag d.h. jaar Houten
4 juli Pastor A. ten Klooster 14e zondag d.h. jaar Culemborg

Informatie over vieringen in andere plaatsen van onze parochies vindt u in het parochieblad of
op onze websites www.pj23.nl of www.suitbertusparochie.nl Daar treft u steeds de meest
actuele informatie aan.
Wilt u een viering bijwonen? Er zijn een beperkt aantal kerkgangers toegestaan, afhankelijk van
de grootte van het gebouw. Reserveren vooraf is verplicht en we volgen de
coronavoorzorgsmaatregelen van kerk en overheid.

Facebook Website YouTube

Nieuws van het pastoraal team en de twee parochiebesturen Bekijk de webversie

Parochienieuws in coronatijd
 Nr. 22, 11 juni 2021

Abonneren
Dichtbij verschijnt zo vaak als nodig met nieuws vanuit het pastoraal team en de twee
parochiebesturen. U kunt zich hierop abonneren, door dit aanmeldformulier in te vullen. 

Deze e-mail is verstuurd aan Frans@fbosman.nl. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt
ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.

• Voor een goede ontvangst voegt u info@pj23.nl toe aan uw adresboek.

https://parochie-paus-johannes-xxiii.email-provider.nl/link/tarc0mk5rc/hmwhjgn2ip/kfo9ubeus3/tkvv2tigss/eonoqvjz4f
https://parochie-paus-johannes-xxiii.email-provider.nl/link/tarc0mk5rc/hmwhjgn2ip/nluldjgdem/tkvv2tigss/eonoqvjz4f
https://parochie-paus-johannes-xxiii.email-provider.nl/link/tarc0mk5rc/hmwhjgn2ip/obfmgrx5xq/tkvv2tigss/eonoqvjz4f
https://parochie-paus-johannes-xxiii.email-provider.nl/link/tarc0mk5rc/hmwhjgn2ip/x4b2vuqfjn/tkvv2tigss/eonoqvjz4f
https://parochie-paus-johannes-xxiii.email-provider.nl/link/tarc0mk5rc/hmwhjgn2ip/y825q0pqya/tkvv2tigss/eonoqvjz4f
https://parochie-paus-johannes-xxiii.email-provider.nl/link/tarc0mk5rc/hmwhjgn2ip/l2nyzt1na5/tkvv2tigss/eonoqvjz4f
https://parochie-paus-johannes-xxiii.email-provider.nl/link/tarc0mk5rc/hmwhjgn2ip/an2hgaopn2/tkvv2tigss/eonoqvjz4f?account_id=tarc0mk5rc&campaign_id=hmwhjgn2ip

