Persbericht
Opstarten liturgievieringen H.Nicolaasparochie
Kerkelijk leven op anderhalve meter
31 mei 2020
In de H.Nicolaasparochie Zoetermeer zullen met ingang van 14 juni a.s. weer de publieke
liturgievieringen in beperkte mate in de H.Nicolaaskerk worden hervat. Dit kondigde Pastoor
Jaap van der Bie aan tijdens het ‘digitaal koffie drinken’ in een succesvolle Zoombijeenkomst
met een aantal parochianen na de Pinksterviering op 31 mei jl. De vieringen op woensdag en
zondag zullen weer plaatsvinden op de gebruikelijke tijden in de H.Nicolaaskerk als eerste
stap voordat de overige kerken weer open kunnen gaan. Er zal een reserveringssysteem
worden ingesteld waarbij maximaal 30 mensen een viering bij kunnen wonen. Men wordt
alleen toegelaten tot de viering indien men zich vooraf telefonisch heeft aangemeld en er
wordt voldaan aan de landelijke maatregelen (geen symptomen, handen ontsmetten etc.)..
Alle vieringen blijven rechtstreeks te volgen via de Kerkomroep.
Al sinds medio maart zijn de kerken van de H.Nicolaasparochie gesloten en wordt het geluid
van twee weekvieringen via Kerkomroep uitgezonden. Pasen en Hemelvaart gingen dit jaar
niet feestelijk voorbij. Ondanks telefooncirkels voor ouderen en boodschappendiensten voor
hulpbehoevenden is er gemis van persoonlijk contact. Het digitaal koffiedrinken na afloop
van de Pinksterviering werd dan ook als positief ervaren door de aanwezige parochianen.
Ook was voor het eerst het beeld van de Pinksterviering live te volgen via Facebook.
Binnenkort volgt zelfs een doneerknop op de website en kunnen collecten en bijdragen via
Ideal of via een QR scan betaald worden. De parochie is in zeer korte tijd uit nood
gedwongen gedigitaliseerd. “Gelukkig is er binnenkort wel weer ruimte voor vieren in
aanwezigheid van elkaar”, aldus pastoor Van der Bie. Ook hij mist het persoonlijk contact en
het gevoel van verbondenheid. Iets dat niet vervangen kan worden door een beeldscherm of
computer.
Pastoor Van der Bie benadrukt dat het bestuur en het team momenteel alles in het werk stelt
om het bezoek aan de kerk voor iedereen straks zo veilig mogelijk te maken. Er moet
worden voldaan aan alle opgestelde protocollen ‘Kerkelijk Leven op anderhalve meter’ van
de Nederlandse bisschoppen en dat vergt een andere werkwijze en aanpassingen in de
kerk. Bij de reservering zal gelet worden op corona-gerelateerde gezondheidsklachten. De
toelating zal geschieden op basis van een zo eerlijk mogelijke verdeling van de beschikbare
plaatsen om zoveel mogelijk verschillende mensen de gelegenheid te geven de viering bij te
kunnen wonen. Vanzelfsprekend dienen kerkgangers gezond te zijn. Doelstelling is om veilig
en waardig weer samen te kunnen vieren.
De eerste publieke viering zal plaats vinden op zondag 14 juni (Sacramentsdag). Hiervoor
kan op donderdag 11 juni van 10-12.00 uur telefonisch gereserveerd worden via het
parochiebureau, telnr. 079-3163044. Men kan zichzelf en/of enkele personen van hetzelfde
huishouden aanmelden voor een viering. Bij het reserveren zal naam, adres en
telefoonnummer worden genoteerd zodat bij een eventuele coronabesmetting iedereen snel
achterhaald kan worden. Met ingang van 5 juli a.s. zal wellicht de kerk weer open kunnen
voor een grotere groep (maximaal 100 personen). Misschien kan er dan ook in de andere
kerken (Wijngaard, Tabor, Genesareth en Doortocht) weer gevierd worden. ‘Maar dit zal
sterk afhangen van de ervaringen die in juni worden opgedaan in de H.Nicolaaskerk’, aldus
pastoor Van der Bie. Voor meer informatie en de protocollen, die worden gehanteerd zie de
website www.nicolaasparochiezoetermeer.nl.
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