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_______Zwolle___________________________Dronten_________________Steenwijkerwold______ 
 
Datum: 27 september 2020 
Aan: De parochiebesturen, locatieraden, de pastoraatsgroepen en de coördinatorengroep van onze 

geloofsgemeenschappen 
Van: Interim Dagelijks Bestuur (IDB), bestaande uit: 
 Pastoor Ton Huitink  Pastoraal team 
 Jeroen Goosen  Parochie Thomas a Kempis 
 Frédérique Molendijk-Tuin  Parochie H. Norbertus 
 Jos van den Nouland  Parochie H. Christoffel 
 
 
Beste mensen, 
 
Op maandag 21 september 2020 is het Interim Dagelijks Bestuur (IDB) bijeen geweest om te spreken over de stand 
van zaken met betrekking tot de Corona-crisis en de manier waarop wij er in onze parochies mee omgaan. In deze 
brief delen wij graag onze bevindingen met u. 
 
Om te beginnen is een groot compliment op zijn plaats. Het IDB constateert met dankbaarheid hoe velen met grote 
zorg en toewijding bezig zijn ten dienste van ‘zo veilig mogelijke’ vieringen in de kerken. Allen die daaraan hun 
bijdrage leveren, als vrijwilliger die het protocol uitvoert of als parochiaan die zich aan de regels aanpast, zijn wij zeer 
erkentelijk. Het vieren in de kerk gaat nog steeds goed dankzij de inzet van alle betrokkenen. 
Helaas is er momenteel ook weer sprake van toenemende spanning en onzekerheid. Het virus is aan een nieuwe 
opmars bezig en de overheid spreekt onomwonden van een tweede golf. Vandaar dat het IDB ook een dringend 
beroep op iedereen doet om waakzaam en voorzichtig te zijn en de ingestelde regels zorgvuldig te blijven naleven. Het 
is nog niet voorbij, dat blijkt uit alle berichten van RIVM en overheid. 
 
Van kerkelijke zijde ontving het pastoraal team op maandag 21 september jl. een bericht van kardinaal Eijk.  Daarin 
kondigt de aartsbisschop aan, dat een beperkt aantal geldende maatregelen enigszins wordt versoepeld. Deze week is 
de pastorale nieuwsbrief nr. 11 verschenen en daarin kunt u er alles over lezen. 
 

In de afgelopen weken hebben vrijwilligers, werkgroepen en parochianen het IDB benaderd met diverse 
verzoeken om de afgesproken richtlijnen aan te passen of zelfs te versoepelen. Wij nemen die vragen altijd 
serieus, maar betrachten tegelijk grote terughoudendheid bij het wijzigen van het beleid rond de 
Coronacrisis. Hieronder geven wij een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die bij het IDB zijn 
aangekaart en de besluiten die het IDB hierover heeft genomen. 
 

 
1. Rooster weekendvieringen 

Het rooster voor de weekendvieringen wordt in deze periode slechts voor enkele maanden gemaakt 
(en niet zoals voorheen) voor een half jaar. Daar is voor gekozen vanwege de onzekerheid over het 
verloop van de coronacrisis. Wij plannen liever iets minder lang vooruit dan geconfronteerd te 
worden met het annuleren van vieringen. In de praktijk wordt een overzicht van de vieringen van 
tevoren opgenomen in o.a. de parochiebladen en de nieuwsbrieven. Het is moeilijk om die 
informatie achteraf ongedaan te maken. 
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2. Niet inroosteren van diaken André van Boven 
Diaken van Boven is niet ingeroosterd omwille van de volgende redenen: 

a) vrijwilligers die voorgaan in de liturgie krijgen eerst de gelegenheid om op hun locatie de 
openstaande weekendvieringen in te vullen binnen hun mogelijkheden; zij gaan voor in een 
Woord- en Gebedsviering; 

b) voor de weekendvieringen die overblijven, kan de locatie een beroep doen op diaken Van 
Boven; ook hij gaat voor in een Woord- en Gebedsviering; 

c) de tijd die overblijft, zal diaken Van Boven besteden aan invulling van het pastorale beleid 
(onder meer de toerusting van vrijwilligers, uitbreiding van de contacten met de scholen en 
ontwikkelen van online geloofsverdieping). 

 
3. Doordeweekse vieringen 

In een eerdere brief van het IDB is aangegeven dat het mogelijk is om vanaf 1 oktober a.s. de 
doordeweekse vieringen op te starten. Voor de helderheid wijzen wij nog eens op de procedure die 
daartoe door de locatie gevolgd dient te worden: 

a) het protocol van de weekendviering wordt waar nodig aangepast voor de doordeweekse 
viering; 

b) dit protocol wordt aan het IDB ter goedkeuring voorgelegd; 
c) het IDB bekijkt ter plaatse het voorgestelde protocol; 
d) indien alles klopt, verleent het IDB schriftelijk goedkeuring; 
e) vooralsnog zijn doordeweekse vieringen alleen mogelijk in de kerk zelf. 

 
4. Koffiedrinken na de viering 

Het koffiedrinken in de kerk of pastorie na afloop van de viering is nog niet toegestaan. In het IDB 
bestaat alle begrip voor de wens om dit te doen, maar het is te risicovol. We begrijpen dat iedereen 
de gezelligheid van de gemeenschap mist, maar ook een samenscholing op het kerkplein na afloop 
van de viering dient echt vermeden te worden. Nog afgezien van de gezondheidsrisico’s maakt een 
grote groep mensen op de stoep van de kerk een negatieve indruk op de mensen die langskomen. 
 

5. Dagelijks Eucharistieviering basiliek Zwolle 
Nu de doordeweekse vieringen vanaf 1 oktober a.s. weer kunnen beginnen, lukt het de pastores niet 
om de dagelijkse Eucharistieviering in de basiliek van Zwolle te blijven verzorgen. Begin oktober 
bouwt het pastoraal team deze vieringen af. De livestream vanuit de basiliek wordt beperkt tot 
alleen de wekelijks zondagsviering aldaar. 

 
6. Livestream van vieringen in de eigen kerk 

Het IDB wijst de locaties op de mogelijkheid om de viering in de eigen kerk via een livestream te 
delen met parochianen die niet naar de kerk kunnen of durven komen. Dat vraagt wel de nodige 
voorbereiding en inzet vanuit de gemeenschap. Het pastoraal team heeft inmiddels ervaring 
opgedaan met een handige en betaalbare manier om een livestream te realiseren. Desgevraagd zijn 
de pastores bereid om de locaties daarover te informeren. 

 
7. Uitvaarten 

Bij uitvaartvieringen is het van belang om nabestaanden en uitvaartondernemers tijdig te informeren 
over de beperkingen die het corona-protocol met zich meebrengt (bijv. het geringe aantal 
aanwezigen dat is toegestaan). 

 
8. Koorrepetities 

De koren die weer willen repeteren in het eigen kerkgebouw kunnen daartoe een verzoek indienen 
bij het IDB. Daartoe is een uitgewerkt protocol nodig, waarin wordt vermeld: het aantal zangers, de 
plaats en de opstelling van de koorleden (op 1,5 meter afstand en in zigzag formatie) en zaken als 
looproute en ventilatie. 



3 

 

 
9. Bijeenkomsten 

De parochiebesturen en sommige kleinere werkgroepen komen weer bijeen met inachtneming van 
de richtlijnen. Bijeenkomsten van grotere groepen zijn vooralsnog doorgeschoven naar 2021. 
 

10. Vieringen op Kerstavond 2020 
Het IDB blikt met enige zorg vooruit naar het Kerstfeest en in het bijzonder naar de vieringen op 
Kerstavond. Juist op dat moment komen meer mensen naar de kerk dan anders en vaak zijn dat 
mensen die niet bereikt worden langs de communicatiekanalen binnen de parochies. Wij adviseren 
de locatieraden, pastoraatsgroepen en coördinatoren op korte termijn na te denken over de 
viering(en) op Kerstavond in de eigen kerk. Het IDB zal in november bij de locaties inventariseren op 
welke manieren men het Kerstfeest denkt te kunnen vieren. 

 

 
Tot zover de informatie die wij in deze brief met u willen delen. Het IDB dankt nogmaals iedereen voor de 
getoonde inzet en betrokkenheid in de afgelopen tijd. Wij spreken de hoop uit, dat die steun ons ook in de 
komende maanden zal helpen een begaanbare weg te vinden. 
 
 
Met hartelijke groet vanuit het Interim Dagelijks Bestuur, 
 

Pastoor Ton Huitink 
Jeroen Goosen 
Frédérique Molendijk-Tuin 
Jos van den Nouland 


