Nes aan de Amstel, 23 mei 2020.
Nieuwsbrief 10.
Beste medeparochianen,
Hierbij nieuwsbrief nr. 10 van uw parochieteam waarin we proberen
u als parochiaan of geïnteresseerde op de hoogte te houden van het
reilen en zeilen in en om onze St.Urbanusparochie. In dit bulletin
willen we u uitsluitend berichten over de aangekondigde, vernieuwde
maatregelen vanuit ons bisdom betreffende het vieren in onze kerk
per 01 juni a.s. en wat hiervan de consequenties zijn. Voor de maatregelen vanuit de overheid
verwijzen we u naar de website www.rijksoverheid.nl
In nieuwsbrief nr.9 gaven we al aan dat de bisschoppen werkten aan de nodige restricties om de
openstelling van kerken en het gezamenlijk vieren weer mogelijk te maken en het kerkelijk leven
langzaamaan weer op te pakken. Op 21 mei jl. zijn de maatregelen en protocollen vanuit het
bisdom bekend gemaakt. Daarin is goed, maar ook minder goed nieuws terug te vinden. Om met
het positieve nieuws te beginnen: het is natuurlijk fantastisch nieuws dat er langzaamaan weer
mogelijkheden ontstaan om na vele weken van isolatie en elkaar vermijden de deur langzaam
maar zeker van het slot gaat!!!
...Protocollen
Op de website www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl zijn deze 3 protocollen terug te vinden: voor u,
voor de bedienaar en voor het kerkgebouw. Aan het eind van deze
nieuwsbrief kunt u het protocol terugvinden wat het voor u als
kerkbezoeker betekend. Wat als allerbelangrijkste bij de genomen
maatregelen in deze protocollen steeds weer zeer helder naar voren
komt is dat de gezondheid van u en uw medeparochianen voorop
staat! Het lijkt vanzelfsprekend, nu we meer vrijheid krijgen, om de
bestaande maatregelen wat losser te laten of zo af en toe te gaan
negeren, maar dat is zeker niet de bedoeling of wenselijk! We kennen
allemaal de voorbeelden: de groepen mensen die binnen
geloofsgemeenschappen, leden van orkesten bij repetities of
medewerkers van allerlei bedrijven, bijeenkwamen en daarbij in grote
getalen onbewust tegelijk besmet raakten. Met alle gevolgen van dien.
Gezien de kwetsbaarheid van o.a. de ouderen, moet dit absoluut
worden voorkomen! Daarom nogmaals: Veilig en gezond staan op
nummer 1!!
...restricties in de protocollen
Vandaar dat de maatregelen, afgestemd op het beleid van RIVM en overheid, streng te noemen
zijn. Een kleine greep uit de vele voorwaarden om vieren mogelijk te maken, waarbij de 1,5m
afstand van elkaar steeds centraal staat: er mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn; vanaf
14 juni wordt weer de communie uitgereikt waarvoor een aantal noodzakelijke maatregelen
moeten worden getroffen, waaronder scherm, ontsmetting van de handen, uitreiking m.b.v. een
pincet, ontwerpen van looproutes, etc.
...afwegingen...
Zowel wij als parochieteam, als het centrale kerkbestuur hebben
hierover nagedacht hoe dit aan te pakken. Met name de restrictie van
30 personen zorgde voor hoofdbrekens... Want hoe gaan we dit
regelen? Selecteren we bij de entree van de kerk en gaat zodra
persoon nr. 30 is gepasseerd, de deur dicht? Moeten we een
registratiesysteem met inschrijving gaan opzetten? Bedenk dan dat

personen zonder digitale hulpmiddelen in het nadeel zijn. En als we toeloop gaan krijgen vanuit
de andere parochies, geven we hen dan geen toegang? Allemaal onwenselijk. Een gedachte was
nog om de gemeenschap op te splitsen en te verdelen over de zaterdag en de zondag. Maar in
de andere parochies van onze Regio zijn er geen zaterdagavond vieringen. Solidair zijn met onze
mede-Regio-parochies heeft ook waarde en is belangrijk!
...en een moeilijke beslissing
Uiteindelijk moet er, gezien de korte tijd die nog resteert, wel een knoop doorgehakt worden en
daarom is door kerkbestuur en parochieteam besloten, uitgaande van de voorwaarden die er nu
zijn, om de vieringen uit te stellen tot 01 juli. Per deze datum mogen we gaan samenkomen met
100 mensen, wat veel meer mogelijkheden schept voor iedereen binnen onze St.Urbanus
gemeenschap. En dan zijn we ook echt SAMEN KERK! en niet apart in kleine groepjes. Het doet
ons pijn en verdriet, we hadden zo graag op 01 juni begonnen, maar de voorwaarden waaronder
zijn dermate restrictief dat dit in de praktijk voor ons niet uitvoerbaar blijkt. We begrijpen dat dit
voor u toch een teleurstelling is na alle eerdere aankondigingen waarin de hoop werd gewekt om
snel weer samen te zijn, we hopen ook op uw begrip.
We kijken al vooruit!
We zeggen er gelijk bij: mochten er ontwikkelingen zijn vanuit de Rijksoverheid of het bisdom die
het praktisch wel mogelijk maken om eerder samen te komen in onze St.Urbanuskerk, pakken we
dit gelijk op en organiseren we dit! We houden daarom de vinger aan de pols, volgen de
berichtgeving nauwlettend en overleggen regelmatig met ons kerkbestuur. Per 01 juli mogen er
volgens de huidige afspraken100 mensen bijeen komen, wij gaan ons erop voorbereiden, evenals
onze St.Urbanus. In een volgende nieuwsbrief krijgt u meer informatie hoe dit er uit gaat zien en
welke maatregelen we treffen zodat we allen veilig samen kunnen komen. We kijken uit naar uw
komst tegen die tijd!
Graag tot de volgende nieuwsbrief,
Met hartelijke groet,
Uw St.Urbanus-parochieteam Nes aan de Amstel
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Hans Pronk. h.pronk@kpnmail.nl
Cockie Groen. cockievandenhelder@ziggo.nl

06 41071532
0297 582524
06 29584878
06 30720749

Protocol opgesteld door onze bisschoppen voor u als kerkbezoeker:

