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Dronryp, 29 december 2020

Betref: annulering van alle publieke vieringen t/m 19 januari
Beste parochianen en betrokkenen bij de H. Jacobusparochie
Op 16 december hebben we u laten weten dat alle publieke vieringen t/m 1 januari geen doorgang zouden
vinden. Dit besluit is met veel pijn in het hart genomen.
Nu zijn we een kleine twee weken verder. Nog steeds is ons land in een lockdown en zijn de zorgen groot. Het
leger dreigt ingezet te moeten worden om minimale zorg in ziekenhuizen en zorginstellingen te kunnen
garanderen.
Het dringende advies, namens de regering, van minister Grapperhaus, om niet met de leden fysiek bij elkaar te
komen is nogmaals herhaald.
We hebben ons als pastores, zoals ook twee weken geleden, wederom afgevraagd hoe wij met het advies van
onze regering van onze bisschoppen, maar ook van het parochiebestuur om kunnen gaan. We menen dat ieders
gezondheid en veiligheid prioriteit moet hebben.
Daarom is besloten om gedurende de lockdown, tot tenminste 19 januari, geen publieke vieringen te houden.
Er wordt door de pastores wel gevierd (vieringen zijn niet toegankelijk) en in de weekenden (zaterdagavond om
19.15 uur) worden de vieringen gestreamd vanuit Dronryp.
Wat betekent dit concreet:
Op de zaterdagen 2-, 9 januari en 16 januari wordt de Eucharistieviering gestreamd vanuit Dronryp om 19.15 uur.
Zaterdag 2 en 9 januari is de viering m.m.v. van de cantors van het Rypster kerkkoor.
Zaterdag 16 januari is de viering met medewerking van cantors van het Harlinger kerkkoor.
Op zondag 17 januari is er een oecumenische viering om 09.30 uur (in kader gebedsweek eenheid van de kerken).
Deze viering zal worden gestreamd vanuit de Salviuskerk in Dronryp (via site PKN – Dronryp)
Ook de door-de-weekse vieringen in alle locaties (incl. Terschelling en Vlieland) zullen geen doorgang vinden.
Wanneer weer publiekelijk gevierd:
Als de omstandigheden het toelaten op:
woensdag 20 januari om 09.00 uur in Dronryp
donderdag 21 januari om 09.00 uur in Franeker
weekend 23 en 24 januari volgens schema parochieblad.
Als pastores zullen we er zorg voor dragen, dat gedurende de lockdown, er weer een wekelijkse pastorale brief zal
zijn.
Alle vrijwilligers die zich de afgelopen tijd hebben ingezet willen we enorm bedanken.
We wensen u allen een Zalig uiteinde en een goede jaarwisseling toe.
Bidden we dat lockdown mag bijdragen om de uitbraak weer binnen de perken te krijgen.
Hopelijk zal een goed werkend vaccin ons in het nieuwe jaar licht brengen.

Hartelijke groet,
Pastor Dorenda Gies en pastoor Marco Conijn

