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Kan de Parochievernieuwing stil liggen?

Activiteiten die we in het kader van de Parochievernieuwing hebben 
ingezet, kwamen door de coronacrisis stil te liggen: de geloofsgesprek-
ken en dopen op zondagochtend en Godly Play voor de gezinnen. Er 
kon van alles niet meer. Maar de Alphacursus en enkele andere activi-
teiten gingen door. De bijeenkomsten in het Parochiecentrum werden 
vervangen door een samenkomst via beeldbellen.
En daarmee raak ik een belangrijk element van deze periode aan. De 
coronaperiode heeft de kerk, net als veel andere sectoren, gedwongen 
om anders te gaan communiceren. Precies dát is een element van de 
Parochievernieuwing. Inzetten op je kansen. Als ik, bijvoorbeeld, de 
publicatie van de Pastorale Brieven overzie, zie ik dat we wekelijks bij 
een aanzienlijk grotere groep binnen kwamen dan normaal op zondag. 
Ik hoorde dat mensen de vieringen in de kerk misten, maar ook dat ze 
plotseling geraakt werden door bepaalde vaste liturgische teksten of 
dat ze een andersoortige inspiratie in de brieven vonden. 
Een ander voorbeeld: een aantal uitvaarten werd gestreamd, zodat 
mensen vanuit hun huiskamer toch het afscheid van een geliefde 
konden volgen. En het aantal kijkers kon een enkele keer oplopen tot 
boven de 700, veel meer dan normaal. Het begrip Parochievernieuwing 
betekent dat we de vreugde van het Evangelie opnieuw willen ontdek-
ken en dat we daarmee ook met lef en creativiteit met die evangelische 
vreugde naar buiten treden. ”Ga dus op weg”, zegt Jezus, ”maak leer-
lingen. Ik zal altijd bij je zijn”. Wanneer we verstandig zijn, leren we in 
de komende tijd van de kansen die we hebben laten liggen, en nemen 
we de ontdekkingen die we hebben gedaan in geloof en vertrouwen 
mee naar de toekomst. 

Rob van Uden, teamleider

Het nieuwe normaal in de Kerk

De kerken zijn weer open. Daar hebben we lang naar uitgezien. In de 
afgelopen maanden klonk een nieuw woord ‘huidhonger’. Dat is de 
dringende behoefte om andere mensen te kunnen aanraken, een hand 
te geven of te omhelzen. In de kerk klinken woorden als ‘eucharistische 
honger’ of ‘hostiehonger’. We willen het weer zoals het was: met el-
kaar vieren. Helaas is het voorlopig nog niet zoals het was. Ook in de 
kerk gaan we naar een nieuw normaal met de afstand van anderhalve 
meter. Er is gel om te desinfecteren, er zijn gemarkeerde zitplaatsen 
en er is een looprichting. Er is geen koor en er is geen samenzang. De 
medewerkers aan het altaar houden afstand en tijdens de communie 
is er een veilige scheidingswand tussen de bedienaar en de mensen 
die ter communie gaan.
Nadat in de afgelopen periode meerdere uitbraken van het corona-
virus in kerken zijn begonnen, wordt er door de overheid kritisch 
gekeken naar het ‘nieuwe normaal’ in onze kerken. Omgekeerd, als 
verantwoordelijken in de kerken willen we geen uitbraak van corona 
op ons geweten hebben. Eén van de dingen die momenteel serieus 
onderzocht worden, is het zingen. Is dat misschien een serieus gevaar 
van besmetting? 
Niemand leeft graag in een kerk met een constante smetvrees. Maar 
we troosten ons met de gedachte dat het in andere sectoren ook 
zo moet. Sommige mensen zijn erg bang voor de versoepeling in de 
maatregelen. Anderen vinden de maatregelen af en toe overtrokken. In 
onze twee parochies volgen we deze regels vanuit loyaliteit aan de ver-
antwoordelijken voor deze maatregelen en aan de andere parochies. 
En overtrokken of niet: we nemen deze maatregelen op ons, omdat 
we zorg hebben voor elkaar, in het bijzonder voor de risicogroepen.

Ter communie gaan

Sinds maart is er geregeld aandacht voor de grote epidemieën ge-
weest. Denk aan de pest, de pokken, cholera en de Spaanse griep. De 
aandacht voor hygiëne en isolatie was steeds aanwezig. Het woord 
quarantaine, bijvoorbeeld, is een term die afkomstig is uit de tijd van 
de pestepidemie in de 14e eeuw. In deze tijd werden aanmerende 
schepen verplicht om 40 dagen (quaranta giorni) in de haven te blijven 
liggen. De bemanning mocht in deze 40 dagen het schip niet verlaten. 
Zo schermde men zes eeuwen geleden de risicobronnen af om de kans 
op verspreiding van de ziekte te verminderen.
Wanneer we in het ‘nieuwe normaal’ ter communie gaan, zien we dat 
de oude maatregelen in een nieuwe vorm terugkeren. Aansluitend bij 
het landelijk beleid treft onze parochie haar maatregelen: wanneer u 
ter communie gaat, is er voor u en de voorganger desinfecterende gel. 
De voorganger zal de communie uitreiken met een zogenaamd com-
muniepincet, een eeuwenoud liturgisch voorwerp uit de tijd van de 
eerdere grote epidemieën. Momenteel worden communieschermen 
van doorzichtig plastic gemaakt. Een dergelijk scherm werd in de ker-
kelijke traditie niet eerder gebruikt, maar het sluit wel aan bij het inzicht 
dat afscherming helpt om verspreiding van een virus te voorkomen. Als 
je met deze maatregelen wordt geconfronteerd, kun je ervan gruwe-
len, maar soms moeten dingen ook wennen. Trouwens, de discussie 
over wat nodig en wat overdreven is, gaat dag aan dag verder. En ik 
realiseer me dat wat ik vandaag schrijf, morgen achterhaald kan zijn. 
Maar we doen ons best en maken er het beste van. God is ons nabij.

Rob van Uden, teamleider

Pinksterestafette

Half mei kregen we de informatie door dat er vanaf Eerste Pinksterdag 
een Pinksterestafette georganiseerd zou worden. Onze parochie zou 
de derde statie zijn waar het vuur gebracht werd. In dezelfde week 
kregen we echter ook de protocollen binnen met richtlijnen voor het 
openen van onze kerken. U heeft dan ook geen aankondiging van deze 
activiteit gezien. Toch hebben we een bescheiden activiteit op touw 
gezet. In samenspraak met de Evangelische Gemeente Hoop en met de 
Protestantse gemeente Dongen en Rijen werd een geloofsgesprek van 
zes mensen opgezet. Het gesprek ging over de vragen ’Wat betekent 
het geloof voor jou? Spreek je daar met anderen over? Draag je het 
uit?’ In een extra Pastorale Brief hebben we daarvan verslag gedaan. 
Als u op de mailinglist staat, krijgt u deze brief automatisch thuis. De 
brief kunt u ook op de website van de parochie vinden, onder de knop 
’Pastorale Brieven’.

Het ZiekenTriduüm: een traditie

Het Dongense ZiekenTriduüm, dat dit jaar traditiegetrouw in de Lauren-
tiuskerk plaats zou vinden, gaat helaas niet door. Voorzitter André Vonk 
vertelt hierover: ”Inderdaad jammer dat het ZiekenTriduüm voor 2020 
niet door kan gaan. De 82e editie zou plaatsvinden op 7, 8 en 9 juli 2020”. 
Op de vraag of zich al deelnemers hadden aangemeld, antwoordt André 
dat dat niet het geval was: ”We hebben als werkgroep op 18 maart het 
besluit moeten nemen om het ZiekenTriduüm niet door te laten gaan. 
Wel hebben we alle (Dongense) deelnemers van voorgaande jaren op de 
hoogte gesteld dat ze helaas moeten wachten tot het jaar 2021”. Gevraagd 
naar het aantal vrijwilligers vertelt André: ”Die hebben we elk jaar genoeg. 
We nodigen eerst de vrijwilligers van voorgaand jaar uit en mochten we er 
te kort komen, dan vinden we die altijd heel snel”.
Of er al een programma was samengesteld? André antwoordt: ”Nee, het 
programma was nog niet gemaakt. We beginnen feitelijk elk jaar zo’n beetje 
net voor de voorjaarsvakantie (de laatste weken van april) en voordat we 
bij elkaar zijn gekomen, hebben we het besluit al genomen. Echter, om een 
programma te maken hebben we elk jaar wel weer ideeën om er een brui-
send Triduüm van te maken”. Die ideeën worden nu dus bewaard tot 2021.

Extra Actie Kerkbalans

Omzien naar elkaar we doen het samen. Dat is het thema van de Extra 
Actie Kerkbalans die op vrijdag 5 juni is gestart. Via deze campagne 
wordt aan parochianen gevraagd om een extra gift over te maken zo-
dat de kerk kan blijven doen wat juist nu zo hard nodig is: omzien naar 
elkaar. Op allerlei manieren wordt contact gezocht om parochianen 
pastoraal en waar nodig ook diaconaal te steunen, maar tegelijkertijd 
heeft de parochie minder te besteden nu er op zondag niet, zoals 
gewoonlijk, gevierd kan worden en dus ook niet op de vertrouwde 
manier kan worden gecollecteerd. De inkomsten lopen terug. Wij vra-
gen u een extra gift over te maken. Doet u mee? U kunt uw bijdrage 
storten op IBAN NL55 RABO 0111 9024 36 t.n.v. Parochie Dongen en 
Klein Dongen – Vaart o.v.v. extra gift corona.
Alvast heel hartelijk dank!

Weet u dat…

• de Actie Kerkbalans tot en met 31 mei € 73.256,-- heeft opge-
bracht? Het streefbedrag is € 100.000,- euro. We zijn op de 
goede weg. Volhouden zo!

• het artikel ter gelegenheid van het gouden priesterjubileum 
van Simon Kuyten op de website staat?

• u op de website weer een overzicht van de weekendvieringen 
in de Laurentiuskerk kunt vinden?

• u het protocol-gelovigen-kerkelijk-leven-op-anderhalve-meter 
op de website kunt vinden?

• er op 23 en 30 juni om 19.00 uur een rozenkransgebed is in de 
Laurentiuskerk? 

• de evaluatie van Levensverhaal op de website staat?
• kinderen op 4 juli kunnen deelnemen aan een online Geloofs-

feest?
• de 2e Biënnale Kunst van de Heilige Driehoek is verplaatst naar 

10 juli 2021?
• u meer informatie over bovenstaande onderwerpen kunt vin-

den op www.parochiedongen.nl?

Familieberichten

Overleden
2 mei Jan Emmen, 90 jaar
4 mei Corry Brabers, weduwe van André Schellekens, 92 jaar
6 mei Hennie de Vries, weduwe van Henk van Opstal, 90 jaar
7 mei Pierre Driesen, echtgenoot van Riet Driesen – Lourijsen, 
88 jaar
31 mei Rietje van Ham, weduwe van Nico Goos, 94 jaar
2 juni Jan Beelen, echtgenoot van Maria Beelen-van Deursen, 
90 jaar

Kerkelijk huwelijk
31 mei Monique Wiaterek en Gerard Driesen

De volgende parochiepagina

Dit is de laatste parochiepagina van 2019-2020. Voor de redactie van 
de parochiepagina is het even vakantie. Wij wensen u voor de komen-
de zomer alle goeds. Actueel nieuws kunt u lezen op de website van 
de parochie. De eerste parochiepagina van 2020-2021 verschijnt op 
donderdag 3 september 2020.
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Extra Actie Kerkbalans.

ZiekenTriduüm De Poort in 2019.

Communie-uitreiking op 14 juni in de Laurentiuskerk.
foto: Elouise van der Velden

ZiekenTriduüm Laurentiuskerk in 1934.


