Dronten-Zwolle-Steenwijkerwold, 19 maart 2020
MAATREGELEN NAAR AANLEIDING VAN HET CORONAVIRUS
Aan: alle parochianen
Beste Parochiaan,
De pandemie van het coronavirus treft ons allen zeer. Uiterste voorzichtigheid is
gewenst om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Als parochie volgen wij
de besluiten die de regering en het bisdom hierover nemen. Vele parochianen
behoren tot de risicogroep. We willen niemand in gevaar brengen. Om deze reden
zijn alle parochieactiviteiten en vieringen tot en met 13 april opgeschort.
Daarnaast nog graag aandacht voor de volgende zaken:
 Bezoek aan de parochiesecretariaten moet men zien te beperken.
 In de bijlage treffen jullie een bericht aan van het pastoraal team over het niet
doorgaan van vieringen in aanwezigheid van parochianen tot en met tweede
paasdag. Wel benadrukt het team dat zij beschikbaar zijn om pastorale zorg te
verlenen. De locatieraden en de secretariaten wordt gevraagd deze brief breed te
verspreiden naar de parochianen.
 De secretariaten worden gevraagd om de brief ook op de kerkdeur te bevestigen
en daarvoor de bijlage te gebruiken waar de 06-nummers van de pastores op zijn
weggehaald.
 Tevens melden we dat het pastoraal team van plan is een veertiendaagse
nieuwsbrief aan alle parochianen uit te brengen. De eerste brief verschijnt
volgende week. Deze brief kan digitaal verspreid worden naar parochianen van
wie het emailadres bekend is, maar moet ook beschikbaar gesteld worden aan
parochianen die niet digitaal bereikbaar zijn. De locatieraden worden gevraagd na
te gaan hoe dat voor hun geloofsgemeenschap het best georganiseerd kan

worden. Te denken valt aan exemplaren in de kerk, verspreiding via lopers van
bezorging parochieblad/actie Kerkbalans etc..
 Het pastoresteam onderzoekt de mogelijkheid om vieringen van het team, dit zijn
vieringen zonder parochianen, te streamen zodat parochianen de viering thuis
kunnen volgen. Jullie krijgen hierover nog nader bericht.
In de crisissituatie van dit moment is de website van de parochie een belangrijk
medium om snel en eenduidig informatie naar buiten te brengen. We adviseren
dan ook om de website regelmatig te raadplegen. Op de websites kunnen
gemakkelijk links geplaatst worden om door te klikken naar meer onderliggende
informatie.
Nu reeds te raadplegen links:
https://www.rkkerk.nl/nederlandse-bisschoppen-met-palmzondag-en-pasengeen-publieke-liturgische-vieringen/
https://www.rkkerk.nl/kerken-open-voor-aanbidding-en-om-een-bijdrage-tebrengen-voor-de-voedselbanken/
 Het pastoraal team en de drie parochiebesturen hebben een klein dagelijks
bestuur gevormd om zaken betreffende het coronavirus met elkaar door te
spreken en voor een eenduidige berichtgeving naar buiten te zorgen. Dit groepje
is ook aanspreekpunt voor de locatieraden en pastoraatsgroepen van de
geloofsgemeenschappen. De groep bestaat uit pastoor Ton Huitink, Peter Dekker
(parochie Norbertus), Theo Leferink (parochie Christoffel) en Jeroen Goosen
(parochie TaK).

Met hartelijke groet,
Namens het pastoraal team, Namens de drie besturen,
Ton Huitink - Pastoor
Peter Dekker - Parochie H. Norbertus Dronten
Jeroen Goosen - Parochie Thomas a Kempis Zwolle
Theo Leferink - Parochie H. Christoffel Steenwijkerwold

