Digitale vieringen en vieringen in kleine kring
Alle fysieke bijeenkomsten afgelast
Beste mensen van de geloofsgemeenschappen van parochie De Goede Herder,
Nog maar drie weken geleden hebben wij, volgend op de persconferentie van het kabinet en de
richtlijnen van de bisschoppen, nieuwe preventiemaatregelen genomen tegen coronabesmettingen. Concreet houden die maatregelen in: 1 ½ meter en mondkapje; geen samenzang,
geen koffiedrinken; goed ventileren; geen vieringen of activiteiten na 17.00 uur. Die maatregelen
blijven onverminderd van kracht.
Inmiddels is op zaterdagavond, 17 december een nieuwe persconferentie geweest van het
kabinet, vanwege de dreiging van de omikron-variant van het corona-virus. De gezamenlijke
kerkgenootschappen hebben hierover afgestemd in het CIO. Gisteren kwam het bericht van de
bisschoppen met een uitwerking van de richtlijnen voor de rooms-katholieke kerk (zie
https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/). Deze richtlijnen gelden tot 15 januari, maar worden
zo nodig verlengd.
Digitaal vieren
Aanbevolen wordt om vieringen digitaal uit te zenden. Op kerstavond waren er reeds vieringen op
het YouTube-kanaal van onze parochie voorzien, met name: om 19.00 uur een gezinsviering
(gebedsdienst) vanuit de Pax Christikerk; 20.30 uur de kerstnachtmis vanuit de Liduinabasiliek; en
om 21.00 uur kerstnachtmissen vanuit de Lucaskerk en vanuit de Andreas Petrus en Paulus-kerk.
Daarnaast worden de eucharistievieringen op eerste kerstdag en op zondagen om 10.00 uur
vanuit de Liduinabasiliek live gestreamd.
Zie hiervoor de link op de website van de parochie goedeherderparochie.nl of de website van uw
deelgemeenschap; of klik op https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz6AJ9MnBs5A/videos.
Vieren in kleine kring; vooraf reserveren; slechts beperkt zang door cantor
Daarnaast is het mogelijk, als dit dringend gewenst is, vieringen te houden met maximaal 50
personen (medewerkers niet meegerekend). Met het oog op parochianen die niet aan digitale
vieringen kunnen deelnemen, of die graag willen deelnemen aan de sacramentele viering, willen
wij vieringen met maximaal 50 personen mogelijk blijven maken. Daarmee sluiten wij aan bij de
richtlijn van de bisschoppen. Wij volgen ook de regel dat samenzang niet is toegestaan, en
voorzang zo mogelijk beperkt blijft tot één cantor, of maximaal 4 zangers.
Voor deze fysieke vieringen moet tevoren worden gereserveerd. Aanmelding ter plekke is alleen
mogelijk bij kleine doordeweekse vieringen met een gering aantal kerkgangers.
Verder moeten bij fysieke vieringen alle richtlijnen strikt worden nageleefd. Dat geldt ook bij
openstelling van kerken voor persoonlijk gebed. Concreet gaat het hierbij om: het houden van 1½
meter afstand; het dragen van een mondkapje (verplicht bij verplaatsingen en aanbevolen
gedurende de gehele viering); het zorgvuldig omgaan met hygiëne; voldoende ventilatie. Graag
vestigen wij extra aandacht op de noodzaak om genoeg te ventileren; de hinder van het geluid van
een ventilator of de kou van een openstaande deur of raam wegen niet op tegen het risico van
besmetting. Ten slotte moet ieder ten allen tijde thuisblijven bij klachten. Wij bevelen dringend
aan om voor deelname aan een kerkdienst een zelftest te doen.
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Geen fysieke vergaderingen of bijeenkomsten
Sinds drie weken waren er reeds geen vergaderingen of bijeenkomsten na 17.00 uur meer
mogelijk. Vanaf heden zijn alle fysieke bijeenkomsten afgelast, aangezien men slechts twee
personen mag ontvangen (op 1,5 meter afstand, met goede ventilatie en zo mogelijk na een
zelftest). Bijeenkomsten via Teams of Zoom zijn uiteraard wel mogelijk.
Vanwege de maximale groepsgrootte zijn vieringen en activiteiten in de buitenlucht niet
toegestaan.
Koorrepetities zijn slechts mogelijk volgens dezelfde richtlijnen als voorzang tijdens vieringen: met
maximaal 4 zangers en in een goed geventileerde kerk (niet in een repetitielokaal).
Pastoraal bezoek is beperkt mogelijk, als dit dringend gewenst is. Daarbij mogen maximaal 3
personen (inclusief de bezoeker) aanwezig zijn. De ruimte moet goed worden geventileerd. Als het
niet altijd mogelijk is 1½ meter afstand te houden, moet een mondkapje worden gedragen.
Uitvaarten met beperkt aantal personen; alleen voorzang; geen condoleance
Voor uitvaarten geldt een wettelijk maximum van 100 deelnemers. Om onnodige risico’s te
vermijden beperken wij het aantal deelnemers aan een uitvaart in onze parochie tot maximaal 50
personen. Ook bij uitvaarten is samenzang niet toegestaan, en blijft voorzang zo mogelijk beperkt
tot één cantor, of maximaal 4 zangers. Verder moeten bij uitvaarten alle richtlijnen strikt worden
nageleefd: 1½ meter afstand; het dragen van een mondkapje (verplicht bij verplaatsingen en
aanbevolen gedurende de gehele viering); hygiëne; voldoende ventilatie. Ieder moet ten allen
tijde thuisblijven bij klachten; een zelftest wordt dringend aanbevolen.
Vrijwilligers
Wij zijn alle vrijwilligers, die het in de afgelopen tijd mogelijk hebben gemaakt dat het kerkelijk
leven ondanks beperkingen kon doorgaan, bijzonder dankbaar. Wij hopen dat er voldoende
vrijwilligers beschikbaar blijven om op beperkte schaal vieringen te kunnen houden. Daarbij geldt
echter wel het uitgangspunt dat niemand zich verplicht hoeft te voelen. Wie zich onveilig voelt als
vrijwilliger in een fysieke viering, is ten allen tijde vrij om zichzelf af te melden voor zijn of haar
taak. Wanneer dit betekent dat sommige vieringen niet kunnen doorgaan, dan nemen wij die
consequentie, omwille van zorg en respect voor elkaar.
De dreiging van een snel toenemend aantal besmettingen met een nieuwe virus-variant is een
zware last voor ons allen. Meer dan ooit is het belangrijk om alle preventiemaatregelen zorgvuldig
na te volgen. En als u nog twijfelt over vaccinatie, of over de booster: denk daar nogmaals over
na, omwille van uzelf en van kwetsbare mensen in uw omgeving.
Licht in de duisternis
Laten we zorg hebben voor onze naasten, zorgvuldig omgaan met alle preventiemaatregelen. Dat
zijn wij als gelovigen verplicht, uit solidariteit met de hele samenleving. In deze donkere tijd
wensen wij ieder veel kracht toe, in het geloof en het vertrouwen dat het Licht van Christus
uiteindelijk alle duisternis zal overwinnen.
Met vriendelijke groet,
Pastoraal team, 21 december 2021
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