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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP
Tot 31 maart geen vieringen vanuit onze
kerk, zo werd donderdag 12 en vrijdag 13
maart duidelijk uit de maatregelen van het
kabinet en de Nederlandse bisschoppen, naar
aanleiding van de coronacrisis die meer en
meer om zich heen grijpt. Dat leidt tot
besluiten die vervreemdend aanvoelen en
uniek zijn in de geschiedenis van alle kerken in
Nederland en zeker ook van onze eigen
Maartenskerk. Dit betekent dat wij met onze
katholieke gemeenschap van Maartensdijk tot
het begin van de Goede Week geen vieringen
hebben. En het is nog maar de vraag wat er
daarna gaat gebeuren.
Het betekent ook dat de filmavonden geen
doorgang zullen vinden. Zoals wij als
locatieraad en pastoraatsgroep ook de
bijeenkomsten van derden in onze Mantel
hebben afgelast. Maar het heeft ook
consequenties voor de eucharistieviering die
komende week overdag door onze pastoor
Joachim Skiba zou worden gecelebreerd. Ook
die gaat niet door. Het zijn draconische
maatregelen die ons allemaal in verwarring
brengen, ook omdat we dachten dat we zulke
taferelen niet zouden meemaken. Misschien
landen in de derde wereld, maar niet het
welvarende westen. Maar wij zijn ook niet
onaantastbaar is wel gebleken. Daarom
bidden we voor allen die getroffen zijn met dit
virus, we bidden voor onze werkers in de
gezondheidszorg om het vol te houden, we
bidden ook voor onze ouderen die misschien
in angst leven en bijna geen bezoek meer
krijgen. We bidden omdat we allemaal een
beetje bang zijn. Niet alleen maar om de
oplopende getallen van besmetting, maar ook
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om het aantal doden dat snel toeneemt. Juist
in deze dagen worden we geconfronteerd met
onze sterfelijkheid. Dat doet altijd vrezen.
Maar we mogen als christenen ook hopen:
hoop op de bescherming van God zelf, hoop
op de goedheid van onze naasten, hoop op
het verlangen om samen sterker te zijn. Die
hoop is voelbaar en tastbaar in onze
samenleving.
Zaterdagmiddag van 16.00 uur tot 17.30 uur
is onze kerk open voor persoonlijk gebed bij
Maria, bij het Memoriale en gewoon in de
kerkbanken. Deze mogelijkheid wordt
iedereen wel geboden: om individueel in uw
vertrouwde kerkgebouw te bidden en stil te
zijn en zo in Christus verbonden te zijn met
allen die lijden, die angst hebben en die niet
weten of zij de dag van morgen zullen halen.
Daarom is het fijn om even bij jezelf te kunnen
zijn, in de stilte van de zaterdagmiddag in onze
kerk. Want dat kan ook kracht geven om deze
onzekere tijden uit te houden.
Komende zondag is er wel een
eucharistieviering op de televisie te zien, om
10.00 uur, op zondagochtend van de KRO op
NPO2, vanuit de Martinuskerk te Sneek. Dat
zal gebeuren in een lege kerk, met slechts
een klein koor en pastoor Peter van de
Weide. Deze Fries van geboorte zal in het
geloofsgesprek ook ingaan op de betekenis
van deze coronacrisis op ouderen, op de
waarde van de eucharistie ook voor allen die
met Christus verbonden zijn door de televisie
en op de vraag wat deze crisis ons als
gelovigen nu te zeggen heeft. Dat
geloofsgesprek is om 9.45 uur te zien op
NPO2.

Hier volgt nu de letterlijke tekst van de Nederlandse bisschoppen over de maatregelen
In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19) scherpen de
bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen
op zaterdagavond en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij
het recente advies van de overheid en het RIVM.
De bisschoppen begrijpen dat het feit dat de zondagvieringen niet door kunnen gaan voor veel
parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om hun begrip en gebed. Zij wijzen op de
mogelijkheid om de eucharistieviering door de week in doorgaans kleine groepen, de geestelijke
communie: ‘door het verlangen om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons ook door deze geestelijke
communie zijn genade’. Ook vragen bisschoppen om kerken waar mogelijk open te stellen en zo
mensen de gelegenheid te bieden voor persoonlijk gebed.
Wanneer er in beperkte kring wel een viering is, bijvoorbeeld bij een doop of een uitvaart, zal de
celebrant volgens strikte richtlijnen handelen. Alle parochianen ontvangen via het bisdom deze
richtlijnen voor het vieren van de mis in kleine kring en het bedienen van de overige sacramenten.
Deze richtlijnen zijn er om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en om tegelijkertijd het
pastorale werk toch zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Zo wordt bij contact met ouderen en
zieken gevraagd altijd in overleg met bijvoorbeeld een zorginstelling of ziekenhuis te handelen en de
richtlijnen tegen corona daar te volgen. Ook voor de gelovigen die hierbij zijn betrokken geldt: volg de
richtlijnen voor het contact van het RIVM.
Met onmiddellijk ingang volgen daarom tot nader order, in elk geval tot 31 maart, ook de volgende
maatregelen (naast die van vorige week: communie op de hand, geen wijwater, geen vredeswens):
Publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en zondag worden afgelast
Vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten worden afgelast
Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier met
inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.
De bisdommen ontraden alle andere bijeenkomsten, zoals het koffie drinken na de vieringen,
koorrepetities en catechetische bijeenkomsten
Tenslotte vragen de bisschoppen de katholieken om onderstaand gebed te bidden:
God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfelen en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden van het
uitgebroken coronavirus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen.
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van
dit virus zijn overleden,
dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar
bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren
in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor
ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de
kwetsbaarheid van leven ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen
overgeven aan vaderlijke voorzienigheid
Door Christus onze Heer.

Er zijn parochianen die niet beschikken over internet. Kent u zo iemand? Dan kunt u wellicht een
geprint exemplaar van deze Weekbrief aan hem of haar geven. Dank!

