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Editie 14  - 17 december 2020

Pastorale brief

Parochies H. Norbertus, H. Christoffel en Thomas a Kempis

Samen op weg 
naar betere tijden

Pastoor Ton Huitink

De rek is eruit
Niemand had het gehoopt. Toch 
hield iedereen er ook rekening 
mee. En afgelopen maandag-
avond is het gebeurd. Minister-
president Mark Rutte heeft op 
14 december jl. een ingrijpende 
lock-down afgekondigd voor 
heel ons land. Op straat mogen 
we met niet meer dan twee 
samen zijn. Thuis bezoek ont-
vangen moet beperkt blijven tot 
maximaal twee mensen. Alleen 
de essentiële winkels blijven 
open. Slechts noodzakelijke 
verplaatsingen zijn toegestaan. 
En dat allemaal vanwege toren-
hoge besmettingscijfers en een 
ontoelaatbare druk op de zie-
kenhuizen en zorginstellingen. 
Met de feestdagen vlak voor de 
deur komt alles tot stilstand. Om 
met premier Rutte te spreken: 
‘De rek is eruit, Nederland gaat 
vijf weken op slot’.

Algemeen welzijn
Deze vergaande maatregelen 
laten ook de kerken niet onbe-
roerd. Wij maken deel uit van 
de Nederlandse samenleving 
op onze eigen plaats en met 
onze eigen opdracht. Ook al is 
de Nederlandse overheid op 
een voorbeeldige manier terug-
houdend met het opleggen van 
verplichtingen aan de kerken, 
toch heeft iedere geloofstraditie 
een onmiskenbare eigen verant-
woordelijkheid voor de samen-
leving in het algemeen en voor 
het welzijn van de medeburgers 
in het bijzonder. Paus Francis-
cus zegt het op zijn manier voor 
de mondiale gemeenschap: 

‘Wij bewonen met alle mensen 
één gemeenschappelijk huis, 
onze moeder Aarde’. Op natio-
nale schaal geldt hetzelfde: wij 
leven met elkaar in één land en, 
kerkelijk of niet, wij zijn samen 
verantwoordelijk voor het alge-
meen welzijn.

Ingrijpend besluit
Vanuit deze gedachte heeft het 
Interim Dagelijks Bestuur van 
de parochies (IDB) op 15 decem-

Extra editie
In navolging van de overheid 
heeft het Interim Dagelijks 
Bestuur (IDB) van de drie 
parochies besloten om met 
ingang van 15 december alle 
openbare vieringen op te 
schorten tot na 19 januari 
2020. 

De ingrijpende beslissing om 
de kerkdeuren tot half januari 
gesloten te houden, is voor 
het pastoraal team aanleiding 
om deze extra editie van de 
pastorale brief te maken. Wij 
vinden het belangrijk om u 
met het Kerstfeest voor de 
deur een hart onder de riem 
te steken.

Ook laten wij u graag we-
ten wat u van ons en van de 
parochie kunt verwachten in 
de komende vijf weken. Er is 
gelukkig nog iets mogelijk.
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tioneel beladen zijn. Dat geldt 
voor wie een dierbare mist, 
tegenslag moet verwerken of te 
maken krijgt met ziekte. Maar 
ook voor wie voor het eerst al-
leen is komen te staan of bij wie 
de onderlinge verhoudingen in 
de familie verstoord zijn geraakt. 
De beperkende maatregelen in 
het kader van de Covid-19 pan-
demie maken het nog moeilijker 
om daarmee om te gaan. Het is 
daarom aannemelijk dat Kerst 
2020 voor vele mensen een 
zware opgave gaat worden.

Niet uit het oog
Juist in deze omstandigheden 
willen wij er zijn voor iedereen 
die het zwaar heeft. Het is niet 
altijd mogelijk om op bezoek 
te gaan. Maar via de telefoon 
of via het internet proberen wij 
zo goed mogelijk bereikbaar te 
zijn. Als u er zelf of iemand in 
uw naaste omgeving behoefte 
aan heeft, schroom dan niet 
om contact op te nemen. Ook 
al gaan de kerkdeuren tot half 
januari dicht, laten wij elkaar 
niet uit het oog verliezen maar 
samen op weg gaan naar betere 
tijden. In de komende weken zal 
het pastoraal team op verschil-
lende plaatsen de vieringen ver-
zorgen en het mogelijk maken 
deze langs digitale weg mee te 
beleven. Gedurende de Kerstda-
gen en de jaarwisseling zal dat 
aanbod nog iets breder zijn. En 
bedenkt u vooral één ding: ook 
al kan het feest van Kerst in de 
kerk niet doorgaan, toch blijft 
het altijd mogelijk de nabijheid 
van de mens geworden God in 
onze harten te beleven.

Namens alle pastores
wens ik u allen

een Zalig Kerstfeest
en gezegend Nieuwjaar!

Online vieringen
Nu de openbare vieringen in de 
komende vijf weken zijn opge-
schort, kunnen alleen vieringen 
zonder kerkgangers via het 
internet gedeeld worden. De 
faciliteiten voor online uitzen-
dingen zijn helaas niet in alle 
kerken aanwezig. Een groot 
gedeelte van de geplande vie-
ringen op andere plaatsen kan 
daarom geen doorgang vinden. 
Een snelle gang langs onze 
kerklocaties leert, dat een online 
uitzending mogelijk is op een 
viertal locaties. Op die plaatsen 
probeert het pastoraal team de 
viering zoveel mogelijk volgens 
het bestaande liturgierooster te 
laten plaatsvinden en via het in-
ternet te delen. Enkele aanpas-
singen zijn ook dan echter niet 
helemaal te vermijden.

Wel waar, niet wanneer
Om misverstanden te voor-
komen, vermelden wij op de 
volgende pagina bij elk van de 
vijf genoemde locaties wel de 
exacte vindplaats van online uit-
zendingen. Het is op dit moment 
nog niet mogelijk om precies 
aan te geven wanneer er online 
vieringen plaatsvinden. Voor in-
formatie daaromtrent verwijzen 
wij naar de website van de pa-
rochie en de nieuwsbrieven van 
de betreffende locaties. Zodra 
er een compleet beeld is van alle 
online vieringen in de komende 
vijf weken, zullen wij die infor-
matie via de parochiewebsites 
aan u overbrengen.

Geen internet
Parochianen die niet beschikken 
over een internet verbinding, 

ber jl. met onmiddellijke ingang 
besloten tot een kerkelijke lock-
down. Alle openbare vieringen 
en activiteiten in de locaties 
worden per direct opgeschort 
tot 19 januari 2021. In de ko-
mende vijf weken worden alleen 
vieringen zonder kerkgangers 
via het internet gedeeld.

Nieuwe tegenslag
In het pastoraal team zijn wij 
gedurende dit jaar getuige 
geweest van wat dit alles met 
mensen doet. Voor velen is 2020 
moeilijk, eenzaam en soms zelfs 
verdrietig geweest. Menigeen 
geeft aan moe te zijn van alle 
restricties. En waar men verlan-
gend uitkeek naar versoepeling 
van de beperkende maatrege-
len, komt deze nieuwe tegenslag 
hard aan. Voor gelovige mensen 
is het niet anders. Die verheug-
den zich op een mooi Kerstfeest, 
maar moeten accepteren dat het 
bijwonen van de Kerstnachtmis 
daar geen onderdeel van zal zijn.

Geen resultaat
Wij denken in het bijzonder aan 
onze vrijwilligers die in de voor-
bije weken zoveel tijd en energie 
hebben besteed aan de voor-
bereidingen van het Kerstfeest. 
Allerlei creatieve ideeën zijn ge-
boren en zorgvuldig uitgewerkt. 
Om op een alternatieve manier 
de Kerstavond in te vullen. Om 
veilig met een kleine groep men-
sen de Kerstnachtmis te kunnen 
beleven. Om zoals ieder jaar 
gastvrij te zijn voor iedereen die 
in de Kerstnacht behoefte heeft 
aan een warme herberg. Al dat 
werk zal helaas zonder resultaat 
blijven. Wij zijn ingehaald door 
de realiteit van een nieuwe op-
mars van het virus.

Moeilijke Kerst
De Kerstdagen die zich volgende 
week aandienen, kunnen emo-

Handreiking
in de lock-down

Diaken André van Boven
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kunnen geen kennis nemen van 
online uitzendingen en infor-
matie. Wij proberen daarom 
de meest relevante informatie 
ook op papier te hebben. Zo 
kan bijvoorbeeld deze pastorale 
brief eenvoudig gekopieerd en 
verspreid worden. Wij vragen 
iedereen om oog te hebben voor 
parochianen zonder toegang 
tot het internet. Als u iemand 
in die situatie kent, breng hem 
of haar dan op de hoogte van 
de beschikbare informatie. Of 
nodig iemand uit om bij u mee te 
kijken naar online uitzendingen. 
Zo kunnen wij elkaar helpen 
om door deze lastige lock-down 
periode heen te komen.

Ander online aanbod
Naast de online vieringen zal het 
pastoraal team in de komende 
weken op het internet een aan-
bod van andere activiteiten ver-
zorgen. Dan mag u denken aan 
korte video’s met Kerstgedach-
ten, columns en preken, maar 
ook aan impressies van allerlei 
activiteiten in de parochies. Op 
die manier proberen wij voor 
enige verbinding te zorgen, nu 
dat op de gebruikelijke manieren 
bijna niet meer lukt. Wij zijn er 
net mee begonnen en proberen 
spoedig de eerste resultaten 
beschikbaar te maken.

U kunt dit aanbod bekijken op 
Youtube. Ga dan naar:

www.youtube.com

en zoek op de term:

Pastoraal Team TNC

U kunt ook het internetadres ge-
bruiken in de tabel hiernaast.

Locatie Vindplaats op internet

1 Basiliek Zwolle
https://www.facebook.com/basiliek.olvzwolle.3

https://www.youtube.com/channel/UCOVhqLBLP79Dddqib4sNmAA

2 Dronten https://kerkdienstgemist.nl/stations/532

3 Herfte-Wijthmen https://www.youtube.com/channel/UCpI35i7rxXlvcFuw64hu4nw/featured

4 Biddinghuizen https://kerkdienstgemist.nl/stations/110-Kerkcentrum-De-Voorhof

T Pastoraal team https://www.youtube.com/channel/UCDGRY41vHpeZZG2qLwHSqRA

VIERINGEN ONLINE

In onderstaande tabel kunt u zien waar u de online vieringen in onze 
kerklocaties kunt vinden op het internet. Op die plaatsen kunt u tel-
kens het actuele aanbod bekijken.

ONLINE VIERINGEN CHRISTOFFELPAROCHIE

De oplettende lezer heeft gemerkt, dat er in de Christoffelparochie 
geen locaties zijn met een voorziening voor online vieringen. Toch 
probeert het pastoraal team ook daar enkele vieringen online uit te 
zenden. Wij gebruiken daartoe mobiele apparatuur en dat kan wel 
leiden tot enig verlies aan dynamiek en beeldkwaliteit. Het vraagt 
bovendien wat organisatie en overleg ter plaatse, zodat wij nu nog 
niet precies weten waar en wanneer uitzendingen mogelijk zijn. De 
uitzendingen vanuit de Christoffel zijn te bekijken op de Facebook en 
Youtube kanalen van de Basiliek in Zwolle (zie de bovenstaande tabel 
voor het juiste internet-adres). 

Wij doen ons best om op Kerstavond de Eucharistieviering vanuit de 
Clemenskerk in Steenwijk online te delen. Deze viering staat gepland 
om 19.00 uur en is rechtstreeks te volgen op Facebook of later terug 
te kijken op Youtube (gebruik de internetadressen van de Basiliek in 
Zwolle zoals vermeld in de tabel hierboven).

http://www.youtube.com
https://www.facebook.com/basiliek.olvzwolle.3
https://www.youtube.com/channel/UCOVhqLBLP79Dddqib4sNmAA
https://kerkdienstgemist.nl/stations/532
https://www.youtube.com/channel/UCpI35i7rxXlvcFuw64hu4nw/featured
https://kerkdienstgemist.nl/stations/110-Kerkcentrum-De-Voorhof
https://www.youtube.com/channel/UCDGRY41vHpeZZG2qLwHSqRA
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Vieringen online 
Uitzendingen vanuit de
O.L.V. Basiliek te Zwolle

Voor de parochianen die niet kunnen of durven 
deelnemen aan vieringen in de kerken gaat de ere-
dienst toch door. Het pastoraal team verzorgt van 
maandag t/m vrijdag een Eucharistieviering die via 
het internet wordt uitgezonden. Aanvang is steeds 
om 19.00 uur. Op zondagmorgen wordt de viering 
van 11.00 uur uitgezonden. Alle vieringen zijn te 
vinden op:

www.facebook.com
zoek op ‘basiliek.olvzwolle.3’

www.youtube.com
zoek op ‘OLV basiliek Zwolle’

Colofon 

De pastorale brief is een tijdelijke uitgave van het pastoraal 
team in Coronatijd. De brief is gericht aan alle parochianen. De 
leden van het pastoraal team zijn als volgt te bereiken:

 Ton Huitink: 06 - 20 57 06 69
  a.huitink@pastoraalteam.com

 Jaap Scholten: 06 - 31 17 93 54
  j.scholten@pastoraalteam.com

 Jeanne Gerretzen: 06 - 12 78 24 35
  j.gerretzen@pastoraalteam.com

 Theo van der Sman: 06 - 51 07 53 32
  tllmvandersman@kpnmail.nl

 André van Boven: 06 - 57 54 11 73
  a.vanboven@pastoraalteam.com

In deze moeilijke en onzekere tijd 
 wensen wij u van harte een

Zalig Kerstfeest!

Pastoraal team & parochiebesturen
Thomas a Kempisparochie

H. Christoffelparochie
H. Norbertusparochie
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