Heilige Jacobusparochie N.W. Friesland -

Parochia Sancti apostoli Jacobi Maioris in Frisia

Betreft annulering van alle publieke vieringen
van maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari in de Jacobusparochie

Dronryp, 16 december 2020

Beste parochianen en betrokkenen bij de H. Jacobusparochie
Afgelopen maandag werd bekend gemaakt dat ons land in een Lock down ging.
De gevolgen zijn voor alle Nederlanders groot.
Vijf weken van zorg over werk en bedrijf.
Voor anderen vijf weken van eenzaamheid.
Toch zijn de meeste Nederlanders het er wel over eens.
Er moest iets gebeuren en grenzen moesten opnieuw worden gesteld.
In een toelichting gaf minister Grapperhaus namens de overheid
het advies aan kerken om niet fysiek met de leden samen te komen.
De minister doet een dringend beroep aan mensen om (ook) met kerst
vieringen digitaal te houden en fysieke bijeenkomsten (als het al moet)
tot een minimum te beperken. Hij kan de kerken wettelijk niets verbieden.
De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft daags erna besloten
dat in de Rooms-Katholieke kerken dit jaar op kerstavond
geen publieke vieringen gehouden mogen worden.
Dat betekent dat er tussen donderdag 24 december 17.00 uur
en vrijdag 25 december 07.00 uur in het geheel geen publieke vieringen worden gehouden.
De bisschoppen willen in deze periode van lockdown
beweging van veel mensen tegelijk voorkomen.
Aansluitend hebben we als pastores ons afgevraagd,
hoe wij met het advies van onze regering en van onze bisschoppen om kunnen gaan.
We hebben geluisterd naar enkele locatiebeheerders en bestuursleden.

Zij merkten onder meer op dat we allen belang hebben bij het terugdringen van het virus.
Wat ons als samenleving overkomt is vreselijk, zo ook de Lock down.
We maken als kerk onderdeel uit van de maatschappij
en dienen IN de maatschappij te staan en ons er niet boven te plaatsen.

De voorrechten die we hebben als kerk in Nederland
moeten we koesteren en op de juiste manier gebruiken.
Alles wat nu wettelijk gezien mag als kerk moeten we niet altijd willen.
Veiligheid gaat voor alles en bescherming van elkaar moet prioriteit hebben.
Geen van de parochianen die we gevraagd hebben
vonden het nu verstandig om “open” te blijven.
Komend weekend zijn er nog gewoon vieringen.
Met veel pijn in het hart hebben we, na overleg, als pastores besloten
dat de vieringen vanaf maandag 21 december tijdelijk niet publiekelijk toegankelijk zijn.
De vieringen worden deels gestreamd.
Wat betekent concreet:
Zaterdag 19 december en zondag 20 december zijn de vieringen volgens schema.
Kerstavond 24 december: geen publieke vieringen in de parochie.
Om 22.00 uur wordt er een viering gestreamd vanuit Dronryp
met medewerking van de cantores van het Rypster kerkkoor.
Bij deze viering zijn mensen helaas niet welkom.
Kerstmorgen 25 december: geen publieke vieringen in de parochie.
Mensen kunnen deze ochtend de viering volgen bij de KRO-RKK
Om 10.00 uur zal er een kerstgroet op de site komen verzorgd door de pastores.
Tweede kerstdag 26 december: geen publieke vieringen in de parochie.
De openstelling van de kerststal in de middag (Dronryp) komt te vervallen.
Zondag 27 december: geen publieke vieringen in de parochie.
Om 11.00 uur wordt er een viering gestreamd vanuit Harlingen
met medewerking van cantores van Orpheon.
Donderdag 31 december (oudejaarsdag) zijn er geen publieke vieringen
Vrijdag 1 januari (nieuwjaarsmorgen) zijn er geen publieke vieringen.
Tenslotte: Laten we hopen en bidden dat vijf weken Lock down voldoende zijn
om de uitbraak weer binnen de perken te krijgen.
Hopelijk zal een goed werkend vaccin ons in het nieuwe jaar licht brengen.
We willen iedereen enorm danken die zich de afgelopen tijd heeft ingezet
om de vieringen rond kerstmis voor te bereiden.
Hartelijke groet,
Pastor Dorenda Gies en pastoor Marco Conijn

