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De parochiebesturen, locatieraden, de pastoraatsgroepen en de coördinatorengroep van onze
geloofsgemeenschappen
Interim Dagelijks Bestuur (IDB), bestaande uit:
Pastoor Ton Huitink
Pastoraal Team
Jeroen Goosen
Parochie Thomas a Kempis
Frédérique Molendijk-Tuin
Parochie H. Norbertus
Jos van den Nouland
Parochie H. Christoffel

Beste mensen,
Deze brief ontvangt u vandaag naar aanleiding van de persconferentie van minister-president Rutte en
minister de Jonge op dinsdag 23 februari 2021 over de voorgenomen versoepelingen van de maatregelen in
het kader van de Covid-19-pandemie.
Hoewel de aantallen besmettingen nog hoog zijn en er een toename wordt voorzien, heeft het kabinet
besloten enkele maatregelen te gaan versoepelen. De door de overheid ingestelde avondklok blijft echter
van kracht tot 15 maart. Deze maatregelen zijn genomen om tegemoet te komen aan een grote behoefte
binnen de maatschappij om verlichting te brengen in enkele sectoren.
In lijn met het kabinetsbesluit en de richtlijnen van de bisschoppen heeft het IDB besloten om met ingang
van 6 maart a.s. weer 30 kerkgangers toe te staan bij de kerkvieringen in het weekend. Uiteraard passend
binnen het goedgekeurde protocol. De locatieraden zijn vrij om deze stap wel of niet te zetten. Voor
uitvaarten blijft het maximaal 50 personen binnen het door het IDB goedgekeurde protocol voor die kerk.
Doordeweekse vieringen zijn voorlopig nog niet toegestaan.
De kerkdiensten kunnen worden ondersteund met maximaal 4 cantors en een organist. Alleen deze
mensen mogen oefenen ter voorbereiding van de viering die ze ondersteunen. Andere fysieke
bijeenkomsten en koorrepetities zijn nog niet toegestaan.
Iedere zondag kunnen de eucharistievieringen vanuit Dronten en Zwolle worden meegevierd die via het
internet gedeeld worden. Omdat het rooster van het pastorale team weer wordt gehanteerd en de
technische ondersteuning plaatsvindt vanuit het pastorale team, kan de streaming vanuit Steenwijk dan
niet meer doorgaan.
Met deze maatregelen bereiden wij voorzichtig de weg naar de Goede Week en het Paasfeest. Wij hopen
dat wij dan weer met elkaar kunnen vieren. Dat zal alleen mogelijk zijn bij een gunstige ontwikkeling van de
besmettingscijfers, zodat de nu aangekondigde versoepelingen door het kabinet niet teruggedraaid hoeven
worden. Laten wij met elkaar de moed erin houden!
Met een hartelijke en bemoedigende groet vanuit het Interim Dagelijks Bestuur,
Pastoor Ton Huitink, Jeroen Goosen, Frédérique Molendijk-Tuin, Jos van den Nouland

