is een afscheid mogelijk op
een begraafplaats of in de
(aula van) een crematorium
of uitvaartcentrum. Wanneer
de (kerkelijke) overheid bekend maakt dat het verantwoord is, kan alsnog een
herdenkingsviering in de kerk
worden gehouden.

Besluiten m.b.t. de Coronacrisis
21 maart 2020

Parochiebesturen en pastoraal team

H. Norbertusparochie - H. Christoffelparochie - Parochie Thomas a Kempis

Procedurele afspraken:
• Per direct is een Interim Dagelijks bestuur (IDB) ingesteld dat
bestaat uit de pastoor en drie
parochiebestuurders, uit iedere
parochie één.
• Alle besluiten die het IDB
neemt, vallen altijd binnen de
reeds uitgevaardigde maatregelen van de Rijksoverheid en de
Bisschoppenconferentie.
• Alle publicaties over het
Coronavirus en de daaraan
verbonden besluiten worden in
opdracht van het IDB door de
drie centrale parochiesecretariaten gecommuniceerd naar
parochiebesturen, locatieraden,
coördinatorengroep, pastoraatsgroepen, webmasters en redacties van parochiebladen.
• Locatieraden, coördinatorengroep en pastoraatsgroepen
zijn er verantwoordelijk voor,
dat deze informatie zo spoedig
mogelijk wordt gecommuniceerd
naar de verschillende geledingen
en naar alle parochianen in de
eigen locatie.
• Vragen en opmerkingen over
de genomen maatregelen kun-

nen worden gericht aan het
IDB en aan het pastoraal team.
Alleen zij geven antwoord op
vragen die verband houden met
de maatregelen die in het kader
van het Coronavirus zijn of worden genomen.
Concrete maatregelen:
1. Alle weekendvieringen vervallen tot en met 13 april a.s.
2. Alle vergaderingen en/of
bijeenkomsten in parochiecentra en andere plaatsen van
samenkomst vervallen.
3. Alle catechese bijeenkomsten
ter voorbereiding op de 1e
Heilige Communie en het
Heilig Vormsel vervallen.
4. De pastores zijn dagelijks
telefonisch beschikbaar van
9.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.00 uur.
5. De pastores zijn en blijven
beschikbaar voor ziekenzalving, ziekenzegen en
uitvaarten.
6. Uitvaarten vinden tot en met
13 april a.s. uitsluitend plaats
zonder viering in de kerk. Wel

7. Op zondag en op alle
doordeweekse dagen zal het
pastoraal team de Eucharistie vieren in de OLV basiliek
te Zwolle. Hierbij zijn geen
parochianen aanwezig.
8. De mogelijkheid om deze
vieringen via internet te
streamen wordt onderzocht.
Zodra deze mogelijkheid
is gerealiseerd, zal dit via de
websites van de parochies en
via nieuwsbrieven bekend
worden gemaakt.
9. Het thuis ontvangen van de
H. Communie is tot nader
order niet mogelijk.
10. Het pastoraal team
publiceert tweewekelijks een
pastorale nieuwsbrief die
door de centrale secretariaten
naar parochiebesturen,
locatieraden, coördinatorengroep, pastoraatsgroepen,
webmasters en redacties
van parochiebladen zal
worden verstuurd. De
locatieraad zorgt ervoor dat
de pastorale nieuwsbrief
wordt verspreid opdat zoveel
mogelijk parochianen deze
kunnen lezen. De pastorale
nieuwsbrief zal ook op de
parochiewebsites worden
gepubliceerd.
Het IDB bestaat uit:
Pastoraal team:

pastoor Ton Huitink
Norbertusparochie:

Peter Dekker
Christoffelparochie

Theo Leferink
Thomas a Kempisparochie:

Jeroen Goosen

