Kerken tot 31 maart gesloten voor vieringen
Het coronavirus is in onze klein geworden wereld inmiddels wijd verspreid geraakt.
De maatregelen die worden getroffen raken ook de kerken.
In sommige kringen wordt gedacht dat kerken op sterven na dood zijn,
maar gemiddeld gaan er toch zo'n 2 miljoen mensen naar de kerkdienst.
Donderdag werd een aantal van 100 personen genoemd als maximum voor een
samenkomst, maar we weten ook dat de realiteit heel snel veranderd.
De bisschoppen hebben daarom vrijdag besloten dat tot 31 maart alle kerkdiensten komen
te vervallen.
Dit geldt ook voor vieringen waar minder dan 100 mensen komen.
De eerste drie weekenden zullen er daarom geen vieringen zijn.
De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten,
zoals het koffie drinken na vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten.
Dit betekent ook dat de activiteiten voor de Vastenaktie in de komende weken komen te
vervallen,
evenals het koffiedrinken op woensdagmorgen en de Pannenkoeken dag op vrijdag 20
maart in de ontmoetingsruimte.
Op allerlei terreinen van sport, cultuur en ontmoeting komen de afzeggingen binnen.
Ik las een artikel van een collega uit Limmen die de term 'sociale onthouding' gebruikte.
Een bijzondere term in de Veertigdagentijd waar naast lichamelijke onthouding in vasten
en bewuster leven juist ook de aandacht voor de ander centraal staat.
Opmerkingen zoals: ‘Ik kan toch zelf wel beslissen wat ik doe en waar ik ga en sta”.
Of 'ik loop geen risico, want ik ben jong gezond en ik red het wel' zijn niet van toepassing.
We moeten elkaar beschermen!
Op de websites van de parochies houden we u op de hoogte van ontwikkelingen.
Er wordt nagedacht over nieuwe wijze van communiceren.
De teksten en overwegingen die anders in de kerkdienst worden aangeboden kunnen we
nu op de website te plaatsen.
Misschien zelfs in de vorm van kleine filmpjes zodat de parochie 'levend' blijft.
Kijk daarom regelmatig naar nieuwe bijdragen.
De Petruskerk is dit weekeinde tijdens de kerktijden wel open om zelf een kaars op te
steken en te bidden.
Matthé Bruijns, pastor.

