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Samenwerkende parochies
Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, OostMaarland, Rijckholt
NIEUWE REGELS KERK IVM CORONA?
Maandag 5 oktober heeft minister Grapperhaus gesproken met het
Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO). Daar is het dringende
advies aan kerken uitgekomen om voorlopig behoedzaam het geloof te
vieren en in de maand oktober het aantal kerkgangers bij vieringen
terug te brengen naar dertig deelnemers en
geen samenzang toe te staan. De R.-K.
Kerk houdt dit advies tegen het licht van
haar eerdere maatregelen en komt later
deze week met een vertaling naar de
parochies.
De bisschoppen delen de bezorgdheid van
de overheid over het oplopende aantal
besmettingen en de grote risico’s voor de volksgezondheid. Zij hebben
vanaf het begin van de COVID-19 pandemie hun verantwoordelijkheid
genomen en besloten de coronamaatregelen van de overheid te volgen
en te vertalen naar een eigen protocol. Daarin zijn strikte maatregelen
genomen om de kans op verspreiding van het coronavirus minimaal te
houden.
Kerkgangers mogen niet komen als ze klachten hebben, moeten hun
handen bij binnenkomst ontsmetten, volgen de aangegeven looproutes
en zitten op anderhalve meter afstand van elkaar. Er is bovendien geen
samenzang. Het aantal aanwezigen wordt bepaald door de grootte van
het kerkgebouw, leidend daarbij is dat iedereen op tenminste anderhalve
meter afstand van anderen moet kunnen zitten. Vanaf het begin hebben
de bisschoppen gezegd dat de kerk geen bron van besmetting mag zijn.

De bisschoppenconferentie komt vóór het komende weekeinde met een
vertaling van de oproep van minister Grapperhaus voor de eigen
parochies.
Tot zover het officiële stuk. Het is dus nu nog niet duidelijk hoe het
verder zal gaan, maar voor dit weekend krijgen we zaken dus niet meer
veranderd. Waarschijnlijk zal daarna het aanmeldsysteem terug gaan
komen. Zodra we meer weten zult u het horen.
MONDKAPJES
De Nederlandse regering heeft het advies
uitgebracht om mondkapjes te dragen in de
publieke binnenruimte.
In dit kader is het ook goed dat we als kerken
hierbij zo mogelijk ons aansluiten. Juist in het binnenkomen en het
uitgaan van de kerken komen we namelijk toch sneller met anderen in
contact. Wanneer u op de plaats zit, hoeft u het mondkapje niet op te
houden. Dit is zoals bij de scholen ook het gebruik is.
ALLERZIELEN
Allerzielen nadert al weer. Alleen vanwege alle Coronamaatregelen
kunnen we dit niet vieren zoals we het gebruikelijk zijn.
Daarom willen we rondom de normale viering, verschillende andere
herdenkingsmomenten invoegen. In alle vieringen rondom 1 en 2
november willen we de overledenen herdenken. Dwz op de zaterdag,
zondag, maandag en dinsdag de vieringen mede zijn gericht op de
overledenen. Natuurlijk bij het Allerzielenlof zullen we bijzonder
stilstaan bij de overledenen van het afgelopen jaar. De families worden
hiervoor uitgenodigd. Als er na aanmelding van hen nog plaats is,
kunnen ook anderen worden toegelaten,
zo niet verwijzen we graag naar de andere
vieringen. Ook is iedereen natuurlijk
welkom op het kerkhof, met inachtneming
van alle RIVM regels.
Wat wel zal gelden dat zeker voor dat
weekend en die dagen aanmelding nodig

zal zijn, om iedereen veilig een plaats te kunnen geven.
NAMEN BIJ DE ALLERZIELENDIENST
Tijdens de Allerzielendiensten willen we heel graag de overledenen
sinds Allerzielen vorig jaar uit onze gemeenschappen herdenken. Heel
bewust hen in herinnering nemen.
Nu is niet van een iedereen een kerkelijke uitvaart/avondwake geweest.
Zeker niet door alle Corona maatregelen. Toch willen we ook hen
herdenken. Mocht uw dierbare dus het afgelopen jaar zijn gestorven,
maar geen viering hebben gehad in de kerk en u wilt dat ze toch
herdacht worden bij de Allerzielendienst, geef het dan even door. Want
we willen niemand buitensluiten.
FRATELLI TUTTI
Afgelopen weekend is door onze paus zijn 3e encycliek (pauselijk
schrijven) gepubliceerd, met als titel ‘Fratelli Tutti’ (‘allemaal
broeders’). De titel is ontleend aan de heilige Franciscus, met wie de
paus zich verwant voelt
Hoe moet de wereld er na de coronacrisis uitzien? “De paus laat het
realisme varen en schrijft zijn eigen ‘I Have a Dream’”, zegt Paul van
Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis “De paus richt zich tot alle mensen,
niet alleen wereldleiders of bisschoppen”, zegt franciscaan Roland
Putman uit Den Bosch.
De paus vreest een terugval in consumentisme en zelfzucht
De paus vreest, schrijft hij, ‘donkere wolken’ na de coronapandemie,
een terugval in ‘consumentisme en zelfzucht’. Daartegenover schetst hij
een vergezicht dat als zijn politieke testament kan worden gezien.
Waarnemers noemen het een ‘democratisch socialistisch manifest’.
Confronterend is het zeker, beaamt Van Geest, sinds kort lid van de
Pauselijke Theologische
Academie. “Nooit eerder is de
katholieke sociale leer zo
radicaal verwoord. Maar als je er
het etiket ‘links’ op plakt, dan
negeer je de oproep om iedereen
als familie te zien. En dat is een
oerchristelijke gedachte.”

Deze encycliek is dik, maar opvallend toegankelijk geschreven. Niet
alleen voor katholieken, maar voor iedereen leesbaar. De schrijvers
ervan, aldus Van Geest, zijn dan ook geen diplomatieke curiekardinalen
met meel in de mond, maar mensen die met vluchtelingen hebben
gewerkt.
In Fratelli Tutti bekritiseert de paus vrijemarktkapitalisme en
populisme. Van een ‘cultuur van muren’ moet hij niets weten,
migranten dienen verwelkomd te worden en uitzicht te hebben op het
burgerschap van hun nieuwe land. In dit verband pleit de paus voor een
wereldomspannend beleid en voor een forse rol voor de VN.
Deze paus heeft weinig op met natiestaten en hij redeneert niet vanuit
de haves, de rijken, maar vanuit de have-nots. Omdat ze samen
wereldwijd één gezin vormen, allemaal kinderen van God, hebben ze
voor elkaar te zorgen. Broederschap is rechtvaardigheid. Politici zijn er
niet om de belangen van hun land te dienen en grenzen te bewaken,
maar voor de charitas, de zorg voor wie het slecht getroffen heeft.” Dat
heeft vergaande politieke implicaties, erkent Van Geest. “Wie de slogan
‘eigen land eerst’ huldigt, raakt daardoor vast geïrriteerd.”
In de geest van Franciscus van Assisi hamert de paus bij conflicten op
de kracht van het woord, op arbitrage, mediatie, overleg. Naar de
wapens grijpen is uit den boze. Door deze encycliek is het onmogelijk
nog een legitimering voor oorlog te vinden.
(deze samenvatting komt uit dagblad de Trouw)
PASTOOR AFWEZIG
Eigenlijk zou ik in de herfstvakantie de
gezinsbedevaart naar Lourdes begeleiden. Deze
gaat logischerwijs niet door. Ik heb echter
besloten, om deze week wel vrij te houden, om
zelf even tot rust te komen naar deze toch wel
heftige periode rondom alles met de Corona. Ik
heb dus van 17 t/m 23 oktober vrij.
Mocht u deze dagen dringend een priester nodig hebben kunt u een
beroep doen op kapelaan Robin Thomas 06-59706745,
robinthanni@gmail.com
Alle vieringen gaan wel gewoon door.
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