
WOORD TER BEMOEDIGING 

Beste parochianen, wij leven in een onzekere tijd. Het corona-

virus lijkt de samenleving tot stilstand te brengen. Veel 

mensen maken zich zorgen. Op dit moment leeft veel 

onzekerheid: hoeveel mensen zullen ziek worden, hoeveel 

mensen zullen door het virus sterven, hoeveel mensen zullen 

zich in deze weken van sociale onthouding extra eenzaam voelen, en wat betekent het virus 

voor de werkgelegenheid en onze bestaanszekerheid? Allemaal vragen waarop wij op dit 

moment geen antwoord op krijgen. 

Om de verspreiding van het virus in te dammen, hebben de Nederlands bisschoppen een 

moeilijk besluit genomen. In het weekend worden in onze kerken, tenminste tot het einde 

van deze maand maart geen publieke liturgische viering meer gehouden. De eredienst aan 

God mag toch geen bron van besmetting worden. Maar deze maatregel heeft ook een andere 

kant. Het nodigt ons ook uit om op andere manieren onze verbondenheid met elkaar en met 

de Heer gestalte te geven. Wij stellen het heel erg op prijs dat de lokale omroep Amstelveen 

ons de gelegenheid geeft om zondagmorgen thuis deze viering te kunnen bijwonen. De 

eucharistieviering, waarin ondergetekende en pastor Dea Broersen voorgaan in het 

Noorddamcentrum, is niet toegankelijk voor parochianen, maar de mogelijkheid om met alle 

katholieke locaties van Amstelland via de tv in een en dezelfde viering met elkaar verbonden 

te zijn, zal bijdragen tot een toenemende verzustering en verbroedering. 

In deze viering willen wij in het bijzonder bidden voor de mensen die getroffen zijn door het 

virus. Maar ook voor alle artsen en verpleegkundigen die dag in dag uit hard werken om de 

nood van zieken te lenigen. In kracht van het gebed zijn wij allen, juist in deze dagen, 

geroepen om anderen van dienst te zijn, heel bijzonder zieken, ouderen en eenzamen. Juist 

nu zijn wij uitgenodigd om met de woorden van paus Franciscus, gestalte te geven aan een 

cultuur van solidariteit en barmhartigheid. Hopelijk kunnen wij veel kwetsbare parochianen 

via telefoon of internet bijstaan. Laten wij, ook in deze tijd, elkaar nabij blijven, en er vooral 

zijn voor hen die er alleen voorstaan. Wij hopen en bidden dat wij ons veilig mogen blijven 

voelen bij elkaar en bij de goede God. In Christus toont God zijn onvoorwaardelijke liefde en 

trouw. In gebed blijven wij daarom bijzonder met elkaar verbonden. Namens het 

pastoresteam en de leden van ons parochiebestuur wensen wij u een zorgzame tijd toe. En 

wij wensen u zondag ook een hartelijke inspirerende viering die vooral in het teken zal staan 

van de Derde Zondag van de Veertigdagentijd, waarin een ontmoeting plaatsvindt tussen 

Jezus en een publieke vrouw bij de bron. 
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Beste mensen, 

We hebben te maken met heftige en ingrijpende situaties, wereldwijd, en ook in de Neder-

landse maatschappij en het kerkelijk leven. De bisschoppen hebben zich gebogen over de ge-

volgen voor de gelovigen in ons bisdom en is de volgende communicatie hier vanmorgen 

over uitgegaan. 

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 zaterdagavonden en zondagen worden tot dinsdag 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 zondagsvieringen niet door kunnen gaan voor 

vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om hun begrip en gebed. Zij wij-

zen op de mogelijkheid van de (eucharistie)viering 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 de bisschoppen om kerken waar 

mogelijk open te stellen en zo mensen de gelegenheid te bieden voor persoonlijk gebed. 

Viering in beperkte kring 

Wanneer er in beperkte kring wel een viering is, bijvoorbeeld bij een doop of een uitvaart, zal 

de celebrant volgens strikte richtlijnen handelen. Alle parochies ontvangen via het eigen 

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 voorko-

men 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 contact van het 

RIVM. 

De volgende maatregelen, die op 28 februari al werden afgekondigd, blijven van kracht 

 Tijdens vieringen (in kleine kring) in parochies en instellingen is het ontvangen van 

de communie op de tong niet mogelijk; 

 De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de 

celebrant uitgereikt te worden; 



 De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant; 

 Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand; 

 Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de 

kerk. 

Met onmiddellijke ingang gelden tot nader order, en in ieder geval tot 31 maart, ook de 

volgende maatregelen 

 Publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op de 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 samenkomsten, zoals het koffie drinken na 

vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten. 

Tv-mis en Gebed 

De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te 

volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria doordeweeks 

een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend wordt een 

Eucharistieviering uitgezonden op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur. 

LIVE VANUIT HET NOORDDAMCENTRUM 

De viering op zondag 15 maart om 10.30 uur in het Noorddamcentrum, locatie H. Geest/H. 

Urbanus, zal tevens live te volgen zijn door de geweldige medewerking van RTV 

Amstelveen.  De viering zal plaatsvinden zonder publiek, en te volgen zijn op de 

televisiezender van RTVA, Ziggo 42, KPN en XS4ALL 1380 (1 kanaal onder NPO 1), T-

Mobile 806 en de stream op de voorpagina van rtva.nl.  Voorgangers zijn pastoor-deken 

Ambro Bakker s.m.a. en pastor Dea Broersen. 
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