Van:

Pastoor Victor Maagd
pastoormaagd@gmail.com

Datum:

Emmeloord, 31 maart 2020

Aan:

hen die de externe communicatie verzorgen via website, Facebook
e.d. in de:
St. Norbertusparochie
St. Christoffelparochie
Thomas a Kempisparochie
Emmaüsparochie

Betreft:

Bekendmaking Goede Weekvieringen via livestream Facebook

Geachte dames en heren,
(beste buren,)
Sinds het begin van de Coronacrisis wordt vanuit de Zwolse O.L.V.-basiliek, voor de drie mij omringende parochies,
dagelijks een viering uitgezonden via de livestream van Facebook. Afgelopen zondag heb ik mij bij deze viering
aangesloten en dit bekend gemaakt aan de parochianen van de Emmaüsparochie. Zodoende is er voor de
parochianen van de Noordoostpolder een nieuw en uniek aanbod gecreëerd binnen de vele online vieringen die zij
kunnen volgen. Het vierend aansluiten bij de pastores van de parochies van St.Norbertus, St.Christoffel en Thomas
a Kempis is wat mij betreft een teken van collegialiteit die óver bisdomgrenzen héén gaat. Daarnaast hebben vele
parochianen in de Noordoostpolder een band met de Oostelijk Flevoland en het ‘Oude Land’ en vice versa.
Communicatie en actieve deelname
Hoe kunnen zo veel mogelijk parochianen van onze vier parochies op de hoogte worden gebracht van de
gestreamde vieringen én hoe kunnen ze zo goed mogelijk deelnemen? Zeker met het oog op het grote Paasfeest
dat de deur staat en we deze niet kunnen vieren zoals we dat van jongs af aan gewoon zijn. Mede namens mijn
collega’s, en in overleg met hen, heb ik mij over deze vraag gebogen. Om de communicatie, of misschien mag je
ook zeggen ‘promotie’ te bevorderen heb ik een aantal posters gemaakt. Deze kondigen op onze websites en
Facebookpagina’s de vieringen aan. Daarover hieronder meer. Om de actieve deelname van de kijkers te
bevorderen zijn door ons liturgieboekjes gemaakt. Deze kunnen worden gedownload zodat mensen achter de
computer of TV de viering kunnen volgen, kunnen meebidden en misschien ook wel zingen. Dit jaar niet in de
ruimt van de vertrouwde kerk maar in beslotenheid van de thuiskerk, in verbondenheid met elkaar.
Bedoeling van de posters
Door mij is een poster gemaakt die de vieringen van de Goede Week aankondigen. Op
die poster staat aangegeven waar men de livestream (Facebook) van de vieringen kan
vinden. Deze kan op de website van de eigen parochie worden geplaatst. Daarnaast kan
de poster op Facebook worden gezet. Tevens vermeldt de poster ook het
YouTubekanaal waar de gevierde vieringen op worden geplaatst. Ook wordt men er op
attent gemaakt dat de boekjes van de Goede Weekvieringen te downloaden zijn.
Hierover hieronder meer.
Aankondigingsposter voor Website(s) en Facebook →
Daarnaast zijn door mij ook 5 afzonderlijke posters gemaakt voor Palmzondag, Witte
Donderdag, Goede Vrijdag, de Paaswake en Paaszondag. Deze posters zijn bedoeld om
op Facebook te plaatsen. Zij vormen telkens een herinnering, bedoeld voor onze parochianen, aan de
eerstvolgende viering. Het minst verwarrend en m.i. méést productief is het om de posters op de volgende
momenten te plaatsen:
Zaterdag 4 april
Donderdag 9 april / ochtend
Vrijdag 10 april / ochtend
Zaterdag 11 april / ochtend
Zaterdag 11 april / avond

de poster van Palmzondag plaatsen
de poster van Witte Donderdag plaatsen
de poster van Goede Vrijdag plaatsen
de poster van de Paaswake plaatsen
de poster van Paaszondag plaatsen

U bent natuurlijk vrij om de aankondigingen op andere momenten te plaatsen. Zeker wat betreft de vieringen van
Paaszaterdag- en zondag. Maar u zult zeker de achterliggende gedachten van deze gespreide bekendmaking
begrijpen.

Liturgieboekjes
In samenspraak met de collega’s en de organist-cantor is de liturgie samengesteld en zijn er boekjes gemaakt.
Zodoende kunnen de parochianen die thuis kijken nog beter meevieren. De liturgieën worden digitaal beschikbaar
gesteld. De poster verwijst hiervoor naar één centraal punt; de site van de Emmaüsparochie. Ik kan mij ook
voorstellen dat u deze op uw eigen website downloadbaar wil maken. De gemakkelijkste weg, ook vanwege de
grootte van de bestanden, is dan om die vanaf vrijdag van de website van de Emmaüsparochie af te halen.
Beschikbaarheid
Op vrijdag 3 april a.s., vanaf 12.00 uur, zal op de hoofdpagina van de site van de Emmaüsparochie de
‘Aankondigingsposter’ te zien zijn. Tevens zijn hier ook de liturgieboekjes te downloaden. Vanaf dat moment, of
ná dit moment, kan de ‘Aankondigingsposter’ ook worden geplaatst op de diverse Facebookpagina’s. Ik kies voor
een specifieke dag en tijdstip, en vraag u ook om deze te volgen, om te voorkomen dat men niet eerder naar
informatie gaat zoeken (lees: liturgieboekjes) die nog niet beschikbaar is.
(On)mogelijkheden van Facebook en YouTube
Tot slot. De livestream van Facebook is een mooie gelegenheid om een grote groep van parochianen en
geïnteresseerden te bereiken. Dit heeft echter wel zijn beperkingen, men moet lid zijn van Facebook. Hoewel ik,
onder de eigen parochianen, heb gemerkt dat velen ‘bij deze gelegenheid’ lid zijn geworden blijft het bereik
beperkt. Vanwege dit feit is een YouTube-kanaal geopend waarop de vieringen worden geplaatst. Dit kanaal is te
vinden door op YouTube te zoeken op: ‘Eucharistievieringen O.L.V- basiliek Zwolle’. Via deze weg wordt het kanaal
het gemakkelijkst gevonden.
Heel in het bijzonder bent u binnen onze parochies geroepen om parochianen via de digitale media samen te
brengen. Zeker nu in deze tijd is dat niet gemakkelijk. Hopelijk biedt bovenstaande werkwijze een heldere en
vooral vruchtbare weg om straks zo veel mensen te betrekken bij de viering van het grote Paasfeest.
Mochten er vragen zijn, neem dan gerust contact met mij op of één van uw eigen pastores.
Met hartelijke groet,
blijf gezond en vooruitlopend op wat gaat komen
een Zalig Paasfeest

