
Geen vieringen en activiteiten vanaf 17.00 uur 

Ook dit jaar geen vieringen op Kerstavond 
 
Beste mensen van de geloofsgemeenschappen van parochie De Goede Herder, 

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. Wij hoopten toen dat een verdere aanscherping van maatregelen niet nodig zou zijn, 
maar wij hielden daar wel rekening mee. 

Inmiddels is op vrijdagavond, 26 november een nieuwe persconferentie geweest van het kabinet. 
Minister Grapperhaus heeft afgelopen maandag, 29 november overlegd met de gezamenlijke 
kerkgenootschappen. Vanmorgen kwam het bericht van de bisschoppen met een uitwerking van de 
richtlijnen voor de rooms-katholieke kerk. 

 

Geen activiteiten vanaf 17.00 uur 

Vanaf heden tot en met Kerstmis zullen er geen fysieke vieringen en activiteiten plaatsvinden tussen 
17.00 uur en 5.00 uur. Dit geldt voor alle vieringen en alle activiteiten: naast de liturgie dus ook 
koorrepetities, vergaderingen en catechesebijeenkomsten. 

Voor zover dit voor de betrokkenen werkbaar is, kunnen vergaderingen en bijeenkomsten in de 
avond wel digitaal plaatsvinden, via Teams, Zoom, WebEx of een soortgelijk programma. Bij 
vergaderingen overdag (voor 17.00 uur) is het wel nodig de vraag te stellen of het nodig is fysiek 
samen te komen. Aangezien dringend wordt geadviseerd  thuis niet meer dan 4 gasten te ontvangen 
(zo mogelijk na een zelf-test), moeten bijeenkomsten met meer dan 4 personen (ook voor 17.00 uur) 
dringend worden ontraden. 

Koorrepetities kunnen overdag, voor 17.00 uur doorgaan, mits alle voorzorgsmaatregelen (met name 
1 ½ meter afstand in zigzag-opstelling en goede ventilatie) in acht worden genomen. Wij begrijpen 
dat het voor koren helaas niet altijd mogelijk is om overdag te repeteren. Op de regel om niet na 
17.00 uur te repeteren kan echter geen uitzondering worden gemaakt. 

 

Geen vieringen vanaf 17.00 uur 

Vanaf heden tot en met Kerstmis zullen er in onze parochie geen vieringen zijn na 17.00 uur. Dat 
betekent dat de eucharistieviering op donderdagavond en de eucharistieviering op zaterdagavond in 
de Liduinabasiliek helaas niet kunnen doorgaan. Deelnemers aan de viering op donderdagavond 
verwijzen wij naar de overige doordeweekse vieringen overdag. Kerkgangers op zaterdagavond 
vragen wij om op zondag deel te nemen aan de eucharistieviering. Voor de boeteviering ter 
voorbereiding op Kerstmis zal een ander tijdstip worden gezocht (overdag in het weekend) 

 

Geen vieringen op Kerstavond 

De nieuwe richtlijnen betekenen ook dat er dit jaar, voor de tweede keer, geen vieringen mogelijk 
zijn op Kerstavond. Wij begrijpen dat dit bijzonder pijnlijk voor veel gelovigen is, en wij ervaren dat 
zelf ook. Toch is het in de huidige situatie, met een zeer groot aantal besmettingen en overvolle 
ziekenhuizen en IC’s, niet verantwoord om de vieringen op Kerstavond door te laten gaan. Het 
pastoraal team overweegt momenteel de mogelijkheden voor een bescheiden digitaal aanbod van 
vieringen met Kerstmis op het YouTube-kanaal van de parochie. 



 

Volharding en hoop 

Het aantal besmettingen en de dreiging met een nieuwe virus-variant leggen een zware last op ieders 
schouders. Toch is het belangrijk om alle preventiemaatregelen zorgvuldig na  te volgen. En als u nog 
twijfelt over vaccinatie: denk daar nogmaals over na, omwille van uzelf en van kwetsbare mensen in 
uw omgeving. 

Graag willen wij alle vrijwilligers bedanken die het in deze tijd mogelijk maken dat, ondanks alle 
beperkingen, het kerkelijk leven waar mogelijk doorgaat. Laten wij hopen en bidden dat een 
gezamenlijke inspanning er toe zal leiden dat het aantal besmettingen wordt teruggedrongen. 

In deze tijd wordt veel gevraagd van ieders uithoudingsvermogen. Toch kan deze Adventstijd, waarin 
wij uitzien naar de komst van de Heer, ons hoop geven die verder gaat dan alles wat ons in deze tijd 
beklemt en beperkt. 

Met vriendelijke groet, 
 
Pastoraal team, 1 december 2021 


