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Vakantie!
De versoepelingen zijn nu echt van kracht. Wat hebben we er
naar uitgezien! Horeca, winkels, kerken en cultuur, het kan
weer. Alleen in het openbaar vervoer geldt nog de
mondkapjesplecht. Zonder de beperkingen kijk je ook anders
naar de vakantie. Wat kan er weer en wat gaan we doen? Thuis
of ergens in Nederland of toch het buitenland nog proberen?
Maar waar dan ook, vooral de contacten met de mensen verrijken je wereld. Omdat juist dan
de verschillen in cultuur zichtbaar worden en je even een andere kijk op het leven krijgt.
Hiermee kennismaken, je hieraan aanpassen, hoe klein de verschillen ook zijn, het verrijkt ons.
 
In de Bijbel staan vele verhalen over reizen. Abraham trok uit zijn stad Ur, naar het Beloofde
Land; Mozes trok door de woestijn; Maria ging op weg naar haar nicht Elisabeth en Jozef trok
met Maria naar Egypte. En ook Jezus was eigenlijk continue onderweg. En na zijn dood en
verrijzenis, gingen zijn leerlingen, waaronder Petrus en Paulus, onderweg. Ook in onze streken
werd het verhaal van Jezus bekend door reizende mannen als Willibrord en Bonifatius en
Suitbertus. Niet voor niets worden christenen “Mensen van de Weg” genoemd. Vertrekken of
thuisblijven; Reizen zit de mens in het bloed.
 
Bij ‘vakantie’ schiet me vaak een moment van lang geleden te binnen. Zittend voor mijn tentje
op een berg in Zwitserland. Met een koel biertje in de hand en genietend van het prachtige
uitzicht op grootsheid van de bergen. En mijn gedachten kwamen tot rust. Gods glimlach op
mijn eigen mond om mezelf met al mijn overpeinzingen en gedoetjes. Ik voelde mezelf even
tussen de wolken... Ik wens ieder, met of zonder vakantie, in vreugde of in verdriet, deze
momenten toe. Momenten, waarin zorgen en drukte van alledag even van u af mogen glijden
en er even een leegte, stilte mag zijn, waarin u, in al uw eigenheid, zich geliefd mag weten bij
de Schepper, als een trouwe Vader nabij. Momenten, waar je wel zelf ‘ruimte’ voor moet
maken.
 
Ik wens u dan ook die ‘ruimte’ toe en een heel goede vakantieperiode toe. Neem de tijd! Neem
tijd voor bezinning, voor uw gezin, voor uw familie of voor anderen die u lief en dierbaar zijn.
Ontdek het moois dat Gods schepping te bieden heeft; bergen, bossen, rivieren, stranden,
zeeën, en de mensen zélf. Kijk uw ogen uit naar alles wat mensenhanden in het verleden
hebben gebouwd: kerken, kathedralen, kastelen, prachtige dorpen en steden, noem maar op.
Maar kijk ook naar uzelf. U bent immers ook een schepsel van God. Zorg goed voor uzelf en
kom weer behouden thuis. Fijne vakantie!
Fred Hogenelst, pastoor
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Fred Hogenelst, pastoor

Versoepelingen geven ook
onze parochies ruimte
De versoepeling van de coronamaatregelen, die de
rijksoverheid vanaf 26 juni laat ingaan, bieden ook onze
parochie meer mogelijkheden om ons kerkelijk leven weer op
te pakken.
Ons bisdom heeft dat bevestigd door een update van het coronaprotocol rond te sturen. Wij
hopen dat de versoepelingen het mogelijk maken elkaar makkelijker te ontmoeten en zo ons
geloof en leven samen te delen. Voor parochianen is het goed te weten, welke spelregels vanaf
26 juni gelden:
 
Vieringen

Er is in de meeste kerken vanaf 26 juni meer ruimte om kerkgangers toe te laten. Alle
zitplaatsen in het kerkgebouw op 1,5 meter van elkaar mogen bezet worden.
Het is niet langer verplicht een mondkapje te dragen bij kerkbezoek.
Het vooraf reserveren van een zitplaats voor een viering is alleen nog verplicht als het
aantal zitplaatsen op 1,5 meter niet voldoende is om het aantal kerkgangers dat aan de
viering wil deelnemen binnen te laten. Informeer bij uw lokale secretariaat wat bij de kerk in
uw buurt geldt.
Wat blijft is: aanmelding  en registratie van uw gegevens bij de kerkdeur, en
gezondheidscheck. Ook krijgt u nog steeds een zitplaats toegewezen.
Bij binnenkomst en voor de Communie desinfecteert u uw handen met de aanwezige
handgel.
U kunt in de viering nog niet meezingen. Het aantal cantores wordt (afhankelijk van de
ruimte) uitgebreid tot max. 12.

 
Activiteiten, bijeenkomsten en ontmoeting

Volgens de overheid gaan vanaf 26 juni a.s. bijna alle deuren open en gelden er geen
beperkingen meer voor groepsgrootte binnen- en buitenshuis.
Dat betekent dat ook in onze parochie veel weer mogelijk is, mits de 1,5 meter afstand
tussen mensen gewaarborgd wordt en de andere basisregels ook in acht genomen worden
(was vaak je handen/ hoest en nies in je elleboog/ blijft thuis bij klachten en laat je testen).
Het is aan de locatieraad om te bepalen wat plaatselijk wel en (nog) niet mogelijk is.

 
We zijn dankbaar dat we in onze parochieel leven een nieuwe stap kunnen zetten uit alle
beperkingen die de pandemie met zich meebrengt. We hopen dat u zich daardoor ook vrijer
zult voelen, en misschien meer uitgenodigd dan voorheen, om samen de zondag te komen
vieren. Dat dat alles een voorbode mag zijn van een goede start van het nieuwe pastoraal
seizoen ná de zomervakantie; een goede start zónder beperkingen door corona.
Parochiebesturen en pastoraal team

Meike Hettinga 10 jaar pastoraal
werker
Op 1 juli is Meike Hettinga 10 jaar pastoraal werker, en even zolang in dienst
van de parochie H. Paus Johannes XXIII. Sinds het pastoraal team van PJ23
werd samengevoegd met dat van de H. Suitbertus is ze ook daar actief. Geen
officieel jubileum, maar toch wel een kroonjaar waar we haar van harte mee
willen feliciteren. Meikes hart en aandacht gaan vooral uit naar het werken
met jeugd en jongeren en het vertellen van (Bijbel)verhalen. We hopen dat

ze dat nog lang in ons midden blijft doen!
Pastoraal team en besturen
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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.

4 juli Pastor A. ten Klooster 14e zondag dh jaar Culemborg

11 juli Mgr. Th. Hoogenboom 15e zondag dh jaar Houten

18 juli Pastor A. ten Klooster 16e zondag dh jaar Culemborg

25 juli Broeder Leopold (St. Jan) 17e zondag dh jaar Houten

1 augustus Pastor A. Verweij 18e zondag dh jaar Houten

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 is een beperkt aantal kerkgangers toegestaan, afhankelijk van
de grootte van het gebouw. Reserveren vooraf is soms nodig; informeer bij uw lokale
secretariaat.

Facebook Website YouTube

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.
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