
Beste Parochianen van de parochies onze lieve Vrouw van Sion en Heilige Ursula, 

Woensdagochtend 1 december hebben de bisschoppen afgekondigd dat er de komende periode, 
in ieder geval tot en met de Kerstdagen, geen vieringen en andere kerkelijke activiteiten fysiek 
mogen plaatsvinden tussen 17.00 uur en 05.00 uur. Dit alles is in overeenstemming met de door 
de overheid uitgevaardigde maatregelen in het kader van de Avondlockdown. 

Vrijdag 24 december 

Het besluit om met Kerstmis na 17.00 uur geen publieke vieringen toe te staan gaat de 
bisschoppen zeer aan het hart. Zij herhalen dat de kerk geen bron van besmetting mag zijn. Zij 
willen met hun besluit een massale beweging van mensen die tegelijk naar de kerstnachtvieringen 
zouden gaan, voorkomen. 

Dit betekent voor onze parochies niet alleen dat er op Kerstavond vrijdag 24 december geen 
vieringen kunnen plaatsvinden.  Conform de uitspraak dat de kerk geen bron van besmetting mag 
zijn, zal er vrijdag 24 december geen enkele fysieke viering zijn. 

In plaats daarvan zullen er 3 verschillende vieringen vooraf worden opgenomen: een 
Gezinsviering, een Eucharistieviering en een Taizé-viering. Op 24 december zullen de links naar 
deze vieringen worden opengesteld, zodat ieder thuis Kerstavond kan vieren op de wijze die het 
best past bij haar/zijn eigen situatie en interesse. 

Andere wijzigingen 

Totdat de bisschoppen een ander signaal geven zullen alle fysieke ontmoetingen in catechese, 
vergaderingen en vieringen etc. opgeschort worden. Dit geldt ook voor de korenrepetitie. Met 
betrekking tot de weekeindvieringen, betekent dit het volgende:  

 Schipluiden: alle weekeindvieringen gaan naar de zondagmorgen om 09.15. De invulling 
daarvan zal later duidelijk worden.  

 Den Hoorn: de zaterdagavond wordt uit het rooster geschrapt; de viering op 
zondagmorgen 11.15 blijft uiteraard gehandhaafd.  

 De meditatieve vieringen die gepland staan in de Franciscus en Clara zullen verschoven 
worden dan wel uit geroosterd.  

 De Engelstalige viering op zondag in de Maria van Jesse zal worden verplaatst van 18.00 
naar 16.00 uur. 

Wij begrijpen dat velen teleurgesteld zijn, dat er nu voor het 2e jaar in successie geen Kerstavond 
kan worden gevierd in de kerk. Ook voor ons is het een grote teleurstelling, maar wij hopen door 
het gevarieerde aanbod toch tegemoet te komen aan de gezamenlijke weg van de Advent in 
voorbereiding op Kerstmis. 

Blijft u allen gezond en vergeet niet te bidden voor de wereld en ons land dat zulke moeilijke tijden 
doormaakt.  

Namens het Pastoraal Team 

Pastoor Dick Verbakel 


