Update 17 maart 2020
Kerken tot 6 april gesloten voor vieringen.
Het coronavirus is in onze klein geworden wereld inmiddels wijd verspreid geraakt. Er zijn
ingrijpende maatregelen genomen om onze samenleving te beschermen.
Er wordt een groot beroep op verantwoordelijkheid en solidariteit gedaan.
Er zullen geen vieringen worden gehouden.
Alle activiteiten zijn gestaakt, vergadering, repetities, koffieochtenden,
vastenaktieactiviteiten.
Afgelopen weekend was de kerk zaterdag en zondag geopend om mensen op te vangen
die van het plotselinge besluit nog niet op de hoogte waren.
Komende zondag is de kerk van 10 – 10.30 uur geopend voor wie even naar binnen wil
om te bidden, stil te zijn, een kaarsje op te steken.
Er is geen koffie of thee drinken en een ieder wordt gevraagd een gepaste afstand te
bewaren.
Op deze website wordt u iedere week een korte viering aangeboden en de daarbij
horende teksten.
Ook andere Zaanse en Krommeniese kerken ondernemen initiatieven om de band met
de gemeenschap levend te houden.
Hun vieringen en meditaties worden op deze website gedeeld.
Uitvaarten
Deze week zijn de nieuwe maatregelen omtrent uitvaarten bekend gemaakt.
De bisschoppen bepalen in aansluiting bij het advies van de uitvaartbranche op 16 maart
jl. dat kerkelijke uitvaarten ‘in kleine kring en sober’ moeten zijn. Dat betekent dat
dringend wordt geadviseerd liturgische plechtigheden in kerken, crematoria en
begraafplaatsen alleen te laten bijwonen door familieleden in de eerste graad en
aanverwanten (ouders, kinderen, ouders van de partner en de partner van de kinderen).
Dit betekent dat de liturgie vanaf nu een kort moment van bezinning en gebed is,
mogelijk in de kerk maar wellicht ook alleen nog direct voorafgaand aan de
teraardebestelling of de crematie.
Viering van de H. Eucharistie of communie-uitreiken is niet mogelijk, bij voorkeur duurt de
viering niet langer dan 20 minuten. Er zal geen zang of muziek zijn.
Wanneer de situatie weer genormaliseerd is kan een volwaardige herdenkingsdienst
voor de overledene gehouden worden.
Matthé Bruijns, pastor

