HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE
NIEUWSBRIEF/MEDEDELINGEN
VAN HET PASTORESTEAM en PAROCHIEBESTUUR

Beste locatieraden, kosters, lectoren, koren en dirigenten,
Namens het pastoresteam en parochiebestuur groeten wij jullie allen en hopen dat het goed met jullie gaat.
We zitten in een merkwaardige tijd waarin we al heel lang niet gezamenlijk hebben kunnen vieren. In de
afgelopen weken is duidelijk geworden dat de vieringen in de kerken onder bepaalde voorwaarden weer
gestart mogen worden. Wij zijn daar blij mee maar het brengt ook een aantal vraagstukken met zich mee.
In de maand juni mogen de vieringen weer met een maximum van 30 personen. Vanaf 1 juli afhankelijk van
de situatie mag dit met een maximum tot 100 personen. Om het maximum van 30 personen in de
weekendvieringen in juni te waarborgen zou een heel systeem van reserveringen noodzakelijk zijn. Wij als
parochie kiezen ervoor om dit niet te doen en per 1 juli te beginnen met de weekendvieringen zodat iedereen
die wil en zich aan de regels van het RIVM houdt gewoon weer kan komen.
In onze Christoffelparochie zullen per 1 juni wel de doordeweekse vieringen worden gestart. Deze vieringen
zullen niet plaatsvinden in de kappelen maar in de kerken. Er kunnen maximaal 30 mensen aanwezig zijn.
Onder geen beding worden er meer dan 30 mensen toegelaten. Er zal niet worden gezongen en er dient
gepaste afstand van elkaar te worden gehouden.
Kerken klaarmaken.
Er zijn door de Nederlandsche bisschoppen protocollen opgezet welke wij zo goed mogelijk willen gaan
navolgen. Dit betekent dat er in de kerken een aantal aanpassingen gedaan moeten worden. Zo zullen er
banken afgezet moeten worden, looprichtingen moeten worden aangegeven en per 14 juni als de heilige
Communie weer uitgereikt mag worden extra hygiëneregels gehanteerd moeten worden.
In onze parochie is iedere kerk weer anders en zullen we dus ook per locatie moeten kijken hoe wij dit
kunnen realiseren. Daarom zal dit op locatieniveau worden uitgevoerd door de pastor, locatieraad en kosters.
Het doel is natuurlijk dat we zo gauw mogelijk weer met elkaar kunnen vieren en dat we op een zo goed
mogelijke manier weer uiting kunnen gaan geven van ons geloof in de vieringen.
Koren en dirigenten.
Voor de koren betekent het helaas dat er de komende tijd nog niet gezongen mag worden in de vieringen. Er
geldt namelijk een algemene regel dat er bij zang minimaal 6 meter afstand tot andere personen moet zijn.
Tot wanneer dit zo zal zijn is niet bekend. Zodra er wel weer gezongen mag worden zullen jullie zo snel
mogelijk op de hoogte worden gebracht. Mede door de afstand van 6 meter is ook zang door een voorzanger
helaas niet mogelijk. Die 6 meter geldt namelijk ook tot het altaar.
Muzikale begeleiding.
Voor de organisten of de andere muzikale begeleiding (geen blaasinstrumenten) geldt dat dit per 1 juli weer
kan worden opgepakt. Hoe en op wat voor manier dat ingevuld kan worden, dat zal per viering afgestemd
moeten worden met de voorganger.

Lectoren en misdienaars.
Per locatie zal gekeken worden of de lector op het priesterkoor kan zitten of dat het beter is in een kerkbank
te gaan zitten. De lector en de misdienaars kunnen niet bij het altaar komen staan bij de viering van de
eucharistie of de viering van de communie.
Heilige Communie.
Het uitreiken van de h. Communie wordt alleen door de voorganger gedaan en zal weer gestart worden vanaf
14 juni. Hier zullen in de vieringen speciale instructies voor worden gegeven.
Kosters.
Voor de vieringen en het klaarzetten daarvan zullen de hoofdkosters benaderd worden door de eerst
aanspreekbare pastor om hier duidelijke afspraken over te maken.
Vieringen per 1 juni.
De volgende doordeweekse vieringen zullen er zijn:
Dinsdag
19:00
Sint Nicolaasga
Woensdag
9:30
Bakhuizen (mits er geen uitvaart is in Lemmer of Bakhuizen)
Donderdag 19:00
Joure
Donderdag 9:30
Balk (mits er geen uitvaart is in Balk of Sint Nicolaasga)
Bijzondere vieringen.
Woensdag
19.00

Joure, oecumenisch avondgebed

Tot slot.
Het vraagt van ons allen een stuk aanpassingsvermogen en creativiteit. Toch kunnen we weer vooruitkijken
en houden we hoop dat het spoedig verder zal verbeteren.
"Mogen onze Heer Jezus Christus en God, onze Vader, die ons zijn liefde heeft getoond en ons door zijn
genade blijvende steun en goede hoop gegeven heeft, u aanmoedigen en sterken in al het goede dat u doet en
zegt." ( 2 Tessalonicenzen 2:16-17)
We wensen jullie allen veel gezondheid en wijsheid toe.
Met vriendelijke groet,
Het parochiebestuur en pastoresteam

