Corona-informatiebrief 3 december 2021
Aan:
Alle leden van de pastoraatsgroepen
Alle leden van de locatieraden
Alle parochiële weekend- en uitvaartvoorgangers
Alle uitvaartwachten
Alle emeriti en assistenten
Alle contactpersonen van de koren
Alle contactpersonen van de kosters
De secretariaten van alle locaties

Zeist/Leusden, 3 december 2021
Beste medeparochianen,
Misschien hebben jullie het al via de media vernomen, de Nederlandse bisschoppen hebben besloten
de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige
ontwikkelingen op het gebied van de coronaviruspandemie.
Geen bijeenkomsten én vieringen ná 17.00 uur, ook niet op Kerstavond
Het besluit om met Kerstmis tussen 17.00 uur en 5.00 uur geen publieke vieringen toe te staan, gaat
de bisschoppen en ook ons zeer aan het hart. De kerk mag geen bron van besmetting zijn. Zij willen
met hun besluit een massale beweging van mensen die tegelijk naar de ‘kerstnachtvieringen’ zouden
gaan, voorkomen. Ook is het belang van goed ventileren steeds benadrukt en dat is moeilijk te
realiseren met meerdere vieringen op één avond. Ook buitenactiviteiten tussen 17.00 en 05.00 uur
zijn niet toegestaan. De kinderkerstvieringen op kerstavond vervroegen we niet, omdat ook dan de
toeloop nog steeds groot kan zijn en we ook niet de randen willen opzoeken.
Streamen vanuit de eucharistische centra
Op Kerstavond zullen om 20.00 uur twee eucharistievieringen worden gestreamd, vanuit Zeist en
Achterveld. Bij deze viering worden geen bezoekers toegelaten en zullen enkele koorzangers de
viering ondersteunen. Alle overige kerken blijven gesloten.
Op Eerste Kerstdag zijn alle kerken wel open en kan er zowel fysiek als via de livestream worden
meegevierd. Voor het fysiek bijwonen van een viering moet een plaats worden gereserveerd.
Extra aanbod tijdens de Kerstdagen
In overleg met de locaties kijken we of er op zondag Tweede Kerstdag, het feest van de Heilige
Familie, een extra vieringenaanbod kan zijn zodat mensen die op Eerste Kerstdag geen plaats hebben
op Tweede Kerstdag kunnen gaan. Het aanbod in de locaties wordt lokaal en via onze
parochiewebsites kenbaar gemaakt. Voor optimale ventilatie moet er minstens 3 uur tussen de
aanvangstijden zitten.

Vooraf aanmelden in alle kerken op Eerste- en Tweede Kerstdag
Omdat we kunnen verwachten dat er meer mensen naar de kerk willen gaan dan op een gewone
zondag, vragen we jullie voor beide Kerstdagen een reserveringssysteem op te zetten. Dat geldt
zowel voor vieringen als voor (kinder)activiteiten zoals Kindje Wiegen. Willen jullie aan het
secretariaat (secretariaat@stlucas.nu) doorgeven hoe er gereserveerd kan worden, dan zetten we
dat op de website. Alvast hartelijk bedankt daarvoor.
Draaiboek voor activiteiten op Eerste- en Tweede Kerstdag
Voor alle vieringen en activiteiten (zoals Kindje Wiegen) geldt dat die overdag op Eerste- of Tweede
Kerstdag kunnen doorgaan (tot 17.00 uur). Naast reserveren is placeren nodig. Doorloopactiviteiten
en workshops kunnen niet, omdat het lastig is om 1,5 meter afstand te houden. Omdat het niet bij
het karakter van de kerk past, vragen we geen coronatoegangsbewijs. Na afloop kan er tot uiterlijk
17.00 uur, alleen buiten, iets gedronken worden. Net als vorig jaar vragen we een draaiboek van de
kerstactiviteiten (anders dan de reguliere kerstvieringen) op te sturen naar Maico Kramer
(bestuursverantwoordelijke voor de veiligheid in de gebouwen): m.kramer132@chello.nl. Voor
vragen kunnen jullie ook bij hem terecht. Hij denkt graag mee.
Hoopvol vooruitzien
De nieuwe maatregelen vragen van de parochies en alle gelovigen opnieuw om extra inzet,
incasserings- en uithoudingsvermogen om toch samen zo goed mogelijk Advent en Kerstmis te
kunnen vieren. Wij spreken samen met de bisschoppen onze grote dankbaarheid en waardering uit
voor al diegenen die zich daarvoor onvermoeibaar inzetten. De Advent is een periode van hoopvol
vooruitzien, op de liefde van Christus die in de wereld is gekomen en die ons helpt om ook de
moeilijkheden die deze pandemie met zich meebrengt te doorstaan. Zoals er in de dagen van Jezus’
geboorte voor Maria en Jozef moeilijkheden waren, is de weg naar Kerstmis ook dit jaar voor velen
geen gemakkelijke tocht. Toch mag het licht schijnen van Christus die ons in deze wereld als de
Verlosser gegeven is.
Pastoor Harrold Zemann

