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Versoepelingen coronamaatregelen in de kerken 
In navolging van het kabinet heeft het Bisdom ook versoepelingen van de 

coronamaatregelen bekendgemaakt. Die zijn per direct ingegaan. U kunt ze 

lezen op R.-K. Kerk: versoepeling coronamaatregelen met ingang van 26 

januari - Rooms-Katholieke Kerk Nederland (rkkerk.nl) De versoepelingen 

bepalen onder meer dat het maximale aantal van 50 kerkgangers vervalt. 

Voortaan geldt weer de 1,5 meter onderlinge afstand, tenzij huisgenoten. 

Het Bisdom geeft aan dat alleen bij vieringen waar naar verwachting meer 

dan dat maximale aantal kerkgangers wil komen, een reservering vooraf 

verplicht is. Aangezien bij de weekendvieringen en doordeweekse vieringen 

in de Sint Ansfriduskerk voorlopig geen maximaal aantal kerkgangers 

verwacht worden, vervalt per direct de verplichting om te reserveren voor 

vieringen in de Sint Ansfriduskerk. U kunt gewoon naar de kerk komen. Per 

direct zijn ook vieringen ’s avonds weer toegestaan. U bent dus van harte 

welkom in de Sint Ansfriduskerk bij de Vespers op zaterdag 5 februari om 

19.00 uur. De vieringen op de tweede en vierde woensdag in de Sint 

Ansfriduskerk zullen ook weer om 19.00 uur plaatsvinden .Ook andere 

activiteiten mogen weer plaatsvinden maar moeten wel om 22.00 uur 

beëindigd worden. Dat geldt voor bijvoorbeeld vergaderingen maar ook 

voor koorrepetities. Koorrepetities vinden bij ons in de kerk plaats. Koren 

mogen weer met meer dan vier zangers zingen. Zowel bij de repetities als de 

vieringen geldt dat de koorleden onderling 1,5 meter afstand moeten houden 

en in zigzagopstelling moeten plaatsnemen. Tijdens de vieringen kunnen in 

de Sint Ansfriduskerk daardoor maximaal 12 koorleden zingen. Samenzang 

wordt weer toegestaan door de bisschoppen. Alle basismaatregelen, zoals 

thuisblijven bij klachten, de hygiënemaatregelen, 1,5 meter afstand houden, 

mondkapje op bij verplaatsen in de kerk, blijven van kracht. Geef elkaar de 

ruimte en blijf gezond. Ansfridusberaad 
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Mgr. Hoogenboom over het synodale proces: 
De komende maanden organiseren parochies in het Aartsbisdom Utrecht 

geloofsgesprekken in het kader van de Bisschoppensynode 2023. Centraal 

staan drie thema’s: ‘Vieren’, ‘Medeverantwoordelijk voor missie’ en 

‘Dialoog in Kerk en samenleving’. 
 

De Utrechtse hulpbisschop en vicaris-generaal mgr. Hoogenboom is de 

contactpersoon voor de organisatie van het synodale proces in het 

aartsbisdom. In het januarinummer van bisdomblad ‘Op Tocht’ (dat eind 

volgende week verschijnt) staat het slot van een tweeluik waarin hij deze 

synode en de richtvragen toelicht. 

De Bisschoppensynode 2023 gaat over een centrale vraag: bij het 

verkondigen van het Evangelie is een synodale Kerk ‘samen op weg’ – hoe 

vindt dit ‘samen op weg zijn’ plaats in je lokale Kerk? En tot welke stappen 

nodigt de Geest ons uit om te groeien in dit ‘samen op weg zijn’? 

Mgr. Hoogenboom: “Om op deze centrale vraag te kunnen antwoorden, 

worden de deelnemers aan de geloofsgesprekken in de parochies 

uitgenodigd zich af te vragen welke ervaringen in hun kerk de centrale vraag 

bij hen oproept. Maar ook om bij deze ervaringen van ‘samen op weg gaan’ 

nog eens heel bewust stil te staan bij vragen als: welke vreugden hebben zij 

teweeggebracht? Welke moeilijkheden en obstakels zijn ze tegengekomen?” 

Vervolgens is het aan de deelnemers om vast te stellen waar in deze 

ervaringen de stem van de Geest weerklinkt.  

In dit slot van het tweeluik vertaalt mgr. Hoogenboom de drie 

gesprekthema’s naar de parochiële praktijk. Zo constateert hij bij ‘Vieren’ 

dat door de coronaviruspandemie het ‘Jaar van de Eucharistie’ dat het 

Aartsbisdom Utrecht had uitgeroepen, deels in het water is gevallen. “Maar 

tegelijkertijd bedacht ik mij ook dat juist als gevolg van de in sociaal 

opzicht beperkende coronamaatregelen vele katholieken nog meer de vitale 

betekenis zijn gaan beseffen van het als Kerk geloofsgemeenschap kunnen 

zijn en het als zodanig zoveel mogelijk kunnen blijven vieren van de 

Eucharistie als ‘Bron en hoogtepunt van het christelijk leven’. Met heel veel 

creativiteit en praktisch vernuft werden in parochies binnen de kortste keren 

aangepaste vormen gevonden om in de ‘anderhalve meter samenleving’ een 

vierende geloofsgemeenschap met een diaconaal gezicht te kunnen zijn en 

blijven. God heeft ons mensen geschapen als sociale wezens. Deze 

gemeenschapsdimensie is ook wezenlijk voor ons Kerk-zijn. ”Ook de 

thema’s ‘Missie’ en ‘Dialoog in Kerk en samenleving’ verbindt mgr. 

Hoogenboom met wezenstrekken van de Kerk en met wezenlijke ervaringen 

in onze katholieke geloofsbeleving en ons dagelijks leven. 



De Utrechtse hulpbisschop is benieuwd naar de resultaten van de 

geloofsgesprekken die in de komende weken worden gehouden. 

De verslagen worden samengevoegd met de gespreksverslagen van andere 

bijeenkomsten zoals met jongeren en religieuzen. Een samenvatting van het 

geheel wordt naar de Bisschoppenconferentie gestuurd, die zorgt voor een 

samenvatting van alle verslagen uit de bisdommen. 

Als u geïnteresseerd bent om het gehele interview te lezen en/of meer 

informatie en materiaal te vinden, raadpleegt dan de site van: 

Homepage - Rooms-Katholieke Kerk Nederland (rkkerk.nl)  
 

Viering in Puntenburg. 
Frank Sieraal een ik hebben besloten om toch nog maar NIET samen te 

komen. Het is een te kleine ruimte, afstand houden is daar moeilijk. Met 

ramen open wordt het veel te koud. Ook de ruimte van de bibliotheek is 

geen optie. Als je daar ver uit elkaar zit, is dat heel lastig voor de 

slechthorenden onder ons. Helaas, helaas. Maar er komen vast betere tijden. 

Giny. 
 

Dag van het Jodendom 2022 
Kunst in het Jodendom en het Christendom 

Maandag 7 februari 2022,20.00-22.00 uur 

De bijeenkomst is via Zoom online te volgen. 

Inleider.: Gerard Raven, oud-conservator Flehite Museum Amersfoort. 

De avond beginnen we met een korte inleiding waarom de Dag van het 

Jodendom jaarlijks wordt georganiseerd, gevolgd door een korte video over 

het thema van de Dag van het Jodendom 2021 “Plaats van samenkomst in 

kerk en synagoge”, omdat daar mooie aanknopingspunten liggen voor het 

thema van dit jaar “Kunst in Jodendom en Christendom”. Vervolgens zal 

Gerard Raven, oudconservator van het Museum Flehite Amersfoort in zijn 

inleiding aandacht schenken aan de collectie zilveren voorwerpen die 

gebruikt werden en worden bij vieringen in de synagoge. Deze collectie 

wordt permanent geëxposeerd in Flehite en is recentelijk volledig 

gerestaureerd. In zijn inleiding zal Raven ook verbindingen maken met 

christelijke liturgische kunstvoorwerpen zoals die gebruikt worden bij 

vieringen binnen het Christendom. Na een korte pauze is er gelegenheid tot 

het stellen van vragen. 

De bijeenkomst is online via Zoom. De link wordt kort tevoren toegestuurd. 

Aanmelding: secretariaatscc@gmail.com Bijdrage: € 5 

 

 

https://www.rkkerk.nl/


WJD 2022 in het bisdom. 

Nieuwe datum WJD@Home: 29 april t/m 1 mei  
Er is een nieuwe datum gevonden voor de WJD@Home op Ameland. 

Het weekend voor jongeren (15-30 jaar) zou eerst plaatsvinden van 14 tot 

en met 16 januari 2022, maar moest worden uitgesteld vanwege de 

coronamaatregelen. 

Het weekend vindt nu plaats van vrijdag 29 april tot en met zondag 1 mei. 

De laatste keer dat de WJD@Home op Ameland werden gehouden was in 

2019. Er waren toen 140 deelnemers. De organisatie hoopt dat opnieuw veel 

jongeren zich zullen aanmelden voor het weekend op Ameland. De vorige 

keer was er groot enthousiasme onder de jongeren die deelnamen en bij 

iedereen die meehielp, de organisatie en bij de bisschoppen. De 

WJD@Home zijn de perfecte opstap naar de WJD in 2023 in Portugal, 

omdat je er nieuwe vrienden kunt maken en oude bekenden weer ziet. De 

WJD@Home 2022 worden georganiseerd onder de vlag van Jong 

Katholiek. Iedereen die zich al in had geschreven voor de WJD@Home 

heeft bericht gekregen over de nieuwe data. Wie zich nog niet had 

aangemeld voor de WJD@Home kan dat nu tot vrijdag 15 april doen via 

jongkatholiek.nl (rechtstreeks naar het inschrijfformulier). Nog vragen? 

Mail dan naar jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl. 

 

 
 

 

Spreuk van de maand: 
Stilte betekent niet dat we ons steriel afsluiten van ieder geluid, 

maar dat we ons open kunnen stellen voor wat zich in onze ziel aandient. 
(Wil Derkse.) 

 

Bloei. 

Ik dank voor bloei.  

Ik dank voor schoonheid 

Ik dank voor levenskracht 

Ik dank voor tedere kracht 

Ik dank voor Uw wonder in mi. 

Ik dank voor Uw zijn in deze tijd 

als een geschenk, als een gave, als een wonder van leven. 

 

Marinus van den berg 
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