12 mei 2021

Bericht over de YouTube-vieringen in onze parochie
Omdat door de coronacrisis onze kerken lange tijd gesloten waren en na heropening minder
kerkgangers mogen ontvangen, hebben wij het initiatief genomen om vieringen op te nemen en op
het YouTube-kanaal van de parochie te zetten. Naast eucharistievieringen zijn er ook
gebedsdiensten, kinder-webdiensten en vesperdiensten op het YouTube-kanaal gezet. Veel
vrijwilligers hebben hier een bijdrage aan geleverd.
In de periode dat alle kerken in onze parochie gesloten waren, hebben wij elke week een
eucharistieviering op het YouTube-kanaal geplaatst. Inmiddels zijn de kerken in Schiedam en
Vlaardingen weer geopend en wordt de heropening van de kerk in Maassluis voorbereid. Daarom
hebben wij besloten om niet meer elke week een eucharistieviering op te nemen en uit te zenden.
Op Hemelvaartsdag, 13 mei en op zondag 16 mei zullen er geen vieringen op het YouTube-kanaal
worden uitgezonden. Met Pinksteren, zondag 23 mei, zal om 10.00 uur een eucharistieviering vanuit
de Andreas Petrus en Pauluskerk in Maassluis op het YouTube-kanaal worden geplaatst.
Wij willen wel doorgaan met het uitzenden van vieringen, maar in een ander ritme. In ieder geval
willen wij maandelijks een gebedsdienst uitzenden, omdat daarmee, met aansprekende teksten,
beelden en muziek, een bredere groep parochianen geboeid wordt. Daarnaast willen wij met enige
regelmaat eucharistievieringen blijven uitzenden. Dit aanbod kan worden aangevuld met andere
vieringen, zoals vesperdiensten en kinderwebdiensten.
Inmiddels doet zich de mogelijkheid voor om vanuit onze parochiekerk, de Liduinabasiliek, live te
streamen. Wij willen van deze mogelijkheid gebruik maken om vanaf zondag 30 mei wekelijks live
een eucharistieviering op zondagochtend uit te zenden. Dat gebeurt ‘low profile’: er wordt niet
speciaal voor de uitzending een viering samengesteld en er wordt geen liturgieboekje verzonden.
Daarnaast willen wij maandelijks, op de tweede zondag van de maand, een gebedsdienst uitzenden
vanuit telkens een andere kerk binnen onze parochie. (Alleen in augustus zal deze gebedsdienst niet
worden gehouden in verband met de vakantieperiode.) Deze gebedsdiensten zullen wij zorgvuldig
voorbereiden samen met lokale vrijwilligers. Van deze gebedsdiensten zal telkens een liturgieboekje
worden gemaakt en verspreid.
Daarnaast kunnen ook andere vieringen, zoals vesperdiensten en kinderwebdiensten op het
parochiële YouTube-kanaal worden geplaatst. In ieder geval tot augustus zal de vesperdienst,
gehouden door leden van de voormalige deelgemeenschap Sint Jan-Visitatie maar bestemd voor alle
geïnteresseerde parochianen, op de laatste vrijdagavond van de maand worden uitgezonden.
Wij hopen dat wij op deze manier een passend aanbod van vieringen via internet doen, in de nieuwe
situatie die bij de heropening van de kerken ontstaat. Dit aanbod hopen wij langere tijd te kunnen
blijven realiseren. Wij willen alle vrijwilligers die deze digitale vieringen mogelijk maken hartelijk
bedanken.
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