Nes aan de Amstel, 22 juni 2020.
Nieuwsbrief 12.
Beste medeparochianen,
Voor u ligt nieuwsbrief nr. 12, het is tegelijkertijd de laatste waarin we
u op deze manier informeren over hetgeen zich in en om onze
St.Urbanusparochie afspeelt in deze tijd van isolatie en thuiszitten.
Want het goede nieuws zal u ondertussen wel bekend zijn:
!!!We gaan weer samenkomen en vieren vanaf 04&05 juli!!!
Om het mogelijk te maken dat elke parochie binnen onze regio een Eucharistieviering kan houden
in dit eerste weekend van opengaan, is ervoor gekozen om bij ons in de St.Urbanusparochie op
zaterdagavond 04 juli een Eucharistieviering te houden en op zondag 05 juli een Woord en
Communieviering. Immers, met 2 priesters kunnen er maximaal 4 Eucharistievieringen op één dag
worden gehouden... En als enige “vrije” parochie in de regio hebben wij nog een zaterdagavond
viering en daar zijn we blij mee!
Als parochieteam hopen we uiteraard dat u de draad weer
oppakt en weer aanwezig bent als de deuren van uw
St.Urbanuskerk weer open gaan!!! De rode loper ligt voor u
uit. Drukte is wat we graag zien en willen meemaken. Want
zonder u zijn we niets, is er geen gemeenschap, wordt er
niet gedeeld. Dus als zaterdagavond 04 en zondagochtend
05 juli voor de eerste keer de klokken weer feestelijk het ‘Te
Deum’ luiden, hopen we u weer te ontmoeten om samen
één te kunnen zijn!
In de voorbereiding...
In dit bulletin willen we u gaan voorbereiden op wat u kunt verwachten als u de St.Urbanus weer
mag bezoeken na vele weken van afwezig moeten zijn. Dat dit samenkomen nog niet helemaal
op de oude, vertrouwde manier zal gaan, is u uit de laatste nieuwsbrief en de diverse media wel
duidelijk geworden. Vanuit het bisdom zijn op basis van de maatregelen genomen door de
overheid en het RIVM een aantal protocollen ontwikkeld en bekend gemaakt om veilig te kunnen
vieren. Voor u gezondheid en die van uw medeparochiaan is het belangrijk dat we ons daaraan
gaan houden. Om dit goed mogelijk te maken en zonder dat we ons in allerlei moeilijke bochten
moeten gaan wringen voor, tijdens en bij het verlaten van de kerk, hebben we als parochieteam
een aantal maatregelen getroffen specifiek voor onze kerk welke hieronder staan
beschreven. Op deze manier moet vooral het vieren voor u centraal staan en het
aanpassen aan die maatregelen als vanzelfsprekend en natuurlijk overkomen.
Om u daarin te assisteren zijn er een tweetal vrijwilligers aanwezig in een oranje
hesje die u behulpzaam willen zijn en waar nodig aanwijzingen en of richting
kunnen geven. We rekenen erop dat u de aanwijzingen van deze gastheer of
gastvrouw zult opvolgen om zo uw veiligheid en die van uw medeparochianen te
waarborgen en alles soepeltjes te laten verlopen.
Algemene maatregelen en de mogelijkheden
Wat u kunt verwachten aan maatregelen en wat daarbij de mogelijkheden zijn
willen we u graag op voorhand duidelijk maken, zodat u alvast voorbereid bent wanneer u naar de
kerk komt. Wel zo gemakkelijk! Om te beginnen: de bekende algemene gedragsregels vanuit
overheid en het RIVM zoals die ook gelden tijdens u verblijf elders:
- Heeft u last van hoesten, verkoudheid, keelpijn of koorts: bezoek aan de kerk is verboden.
- Houdt 1,5m afstand met andere personen en schudt geen handen.
- Hoest en nies in de binnenkant van u elleboog. Gebruik daarvoor papieren zakdoekjes.

Er is in de vorige nieuwsbrief nog gesproken over een
reserveringssysteem. Echter, het op voorhand maken van een reservering
is gezien de grootte van de parochie en het historisch aantal kerkgangers
in onze ogen niet nodig. Aangezien er maximaal 100 mensen aanwezig
mogen zijn, gaan we bij de entree wel tellen om hier controle op te houden.
Binnenkomst in de kerk is alleen mogelijk via de hoofdentree aan de
achterkant van de kerk. De zij-ingang is alleen bruikbaar voor verlaten van
de kerk vanuit de zijbeuken of eventuele calamiteiten. Entree is één voor
één, waarna u (al dan niet na het aansteken van een kaarsje) gaat zitten
op de met geel aangegeven plaatsen in de banken. Om alle zitplaatsen te
kunnen benutten en om goed overzicht te kunnen houden, willen we u
vragen zover mogelijk naar voren te lopen en aan te sluiten bij de reeds zittende parochianen.
Rekening houdend met de 1,5m afstand zijn er totaal zo’n 125 zitplaatsen beschikbaar in de kerk,
ofwel ruim voldoende om met velen te kunnen vieren! Blijkt de grootte van onze St.Urbanus toch
maar een mooi voordeel!!
Tijdens de viering is meezingen helaas niet toegestaan i.v.m. de mogelijke verspreiding over
grotere afstand wanneer men zingt. Dus geniet u van de muziek van het kerkorgel en de zang van
aanwezige cantor en/of cantrix.
Zodra u de kerk betreedt
Eindelijk! Welkom!! Fijn dat u er weer bent!!! En wat komt u zoal
tegen als u straks weer naar binnen loopt? We nemen u even mee
in de diverse zaken die “nieuw” zijn voor u en uw
medeparochianen; overigens niets ingewikkelds of
onoverkomelijks.
Het begint bij de ingang van de kerk: daar staat een bord waarbij u
geattendeerd wordt op de algemene gedragsregels.
Daarbij staan ook 2 flessen desinfecterende handgel,
waar u verplicht gebruik van moet maken. Even 1 “pompje” en inwrijven in de handen.
Gaat u altijd schoon en virusvrij de kerk in, snel geregeld nietwaar? Er zijn 24 flessen
ingekocht, dus voorlopig kunnen we vooruit...
Op de vertrouwde plaats liggen de misboekjes voor u klaar. Mocht u een kaarsje aan
willen steken bij Maria of Antonius: hartstikke mooi, ga gerust uw gang. Wat u daarbij
even moet weten, is dat na het aansteken van het kaarsje, u dan vervolgens
(vanwege het eenrichtingsverkeer tijdens het binnenkomen) verder doorloopt de kerk in om
vervolgens in de bank te gaan zitten. Teruglopen is dus op dat moment even niet mogelijk. Neemt
u in de bank daarbij plaats op de plek welke is aangegeven met gele tape. Bent u samen met z’n
2en? Ga dan naast elkaar zitten met de gele tape tussen u in.
Bent u met 3 personen uit 1 gezin? Één persoon op de gele
tape, de anderen zitten dan 1 links en 1 rechts van deze
persoon. In diezelfde bank is aan de andere zijde op ruim 1,5m verderop nog een zitplaats
beschikbaar, eveneens gemarkeerd met gele tape. Er zitten maximaal 4 personen in 1 bank. Heeft
u hier vragen over? Stel deze gerust aan de aanwezige gastheer of gastvrouw, zij helpen u graag
verder.
Tijdens de viering
Laat u weer inspireren door woord en gebed en geniet van orgelspel en zang. Zelf meezingen is
helaas echt niet toegestaan. De collecte zal voor sommige van u als een herkenning uit het
verleden zijn: we gaan gebruik maken van een lange stok met daaraan een fluwelen buidel. De
inkomsten voor onze parochie lopen overigens na zo’n lange sluiting nu behoorlijk achter, dus
mocht u mogelijkheden zien voor iets extra bij uw gaven... onze penningmeester maakt u daar
extra gelukkig mee... Wanneer we toe zijn aan de vredeswens, kunnen we dit overbrengen door

naar elkaar te zwaaien. Dit is tijdens de zaterdagavondvieringen al de “standaardmethode”
waarmee u allen aanwezig kunt bereiken. Hartelijk en persoonlijk tegelijkertijd! Wanneer er tijdens
de viering communie uitgereikt wordt: dat is in de aankleding, vormgeving en
volgorde van naar voren lopen iets anders dan gebruikelijk. Als eersten mogen
de parochianen (gezien vanaf het altaar) links in de kerk, dan alle parochianen
rechts, dan de linker zijbeuk, dan de rechter zijbeuk. Zo loopt er slechts 1 rij
mensen door het middenpad naar voren. Probleem is ook hier de 1,5m afstand
bewaren tussen u, uw medeparochiaan en de bedienaar: Als u steeds 2 banken
afstand houdt, komt dit goed. Voor de voorganger is iets moois en ingenieus
bedacht! Een doorzichtig, mobiel plexiglas scherm waar de voorganger achter
staat. Voordat u de communie uitgereikt krijgt, moet
u nog snel verplicht even uw handen reinigen met
de bekende handgel waar u al langsloopt. U krijgt
de hostie aangereikt, altijd in uw hand, door een
opening met een speciaal hulpmiddel, de
zogenaamde “hostiegrijper”. Inventief apparaatje...! Daarna loopt u
zoals gewend weer via de zijkant van de kerk terug naar uw zitplaats.
Een tijd van komen... en weer verlaten van het kerkgebouw
Na de slotakkoorden van het orgel is het niet de bedoeling dat
iedereen tegelijkertijd het kerkgebouw gaat verlaten. Dat zou een
mooie opstopping veroorzaken bij de uitgang. Ook dit zal
systematisch plaatsvinden. Ga dus gerust even zitten totdat u het
teken krijgt dat u kunt gaan lopen. Als eerste verlaten de parochianen
in de achterste bank links de kerk, daarna gevolgd door de
parochianen in de achterste bank rechts. Uw gastvrouw/gastheer
staat in het gangpad en geeft dit aan. Vervolgens de een-na-achterste
banken etc. Men verlaat dus van achter naar voren de kerk. De zijbeuken verlaten de kerk via de zij-ingang volgens het zelfde principe
als hierboven. Napraten in de kerk wordt daarmee wat lastig, stelt u dit dan ook alstublieft even
uit. Ook het gebruikelijke koffiedrinken na afloop van de viering in de pastorie is met het 1,5m
afstand bewaren een lastige, zo niet onmogelijke gebeurtenis. Daarom organiseren we dit nu nog
niet, maar gaan we eerst eens inventariseren hoe groot die behoefte nu is en hoe we dit dan
mogelijk kunnen maken. Wellicht dat koffiedrinken en bijpraten bij mooi weer buiten, achter de
pastorie, in de toekomst een passende oplossing is? Laat u het parochieteam maar horen hoe u
hierover denkt.
De koster en misdienaar(s) behouden hun eigen specifieke taken, gericht op de viering zelf. De
maatregelen voor hen en de bedienaar tijdens de viering zijn terug te vinden in de protocollen van
het bisdom en worden eveneens met hen apart doorgenomen.
Al met al een aardig stel aan maatregelen waarmee we uw gezondheid en die van uw
medeparochianen steeds veiligstellen én we toch waardig en respectvol kunnen samenkomen en
vieren zonder ingewikkelde capriolen te moeten uithalen. We hopen dat bovenstaande u een
compleet en overzichtelijk beeld geeft als u de kerk weer betreedt. We zien uit naar uw komst!!!
Tot slot nog een plattegrond van de kerk waarop bovenstaande nog eens inzichtelijk is gemaakt,
inclusief de positie van de diverse hulpmiddelen. Mocht u op voorhand al vragen hebben, we
beantwoorden ze graag. Dat kan via de telefoon of de e-mail of in de wandelgang als we elkaar
weer ontmoeten.
Met hartelijke groet,
Uw St.Urbanus-parochieteam Nes aan de Amstel.
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