
PASEN EN ANDERE VIERINGEN IN BIJZONDERE TIJDEN 
 
Halverwege maart werd bekend gemaakt dat er voor drie weken geen publieke vieringen 
mochten zijn in onze kerken. Alle vergaderingen en katechesebijeenkomsten werden ook 
opgeschort. Wat betekent het nu concreet? 
 
-Er zijn geen publieke vieringen in onze kerken. Dat betekent dat de kerken ook dicht zijn, 
behalve de kerk van Onze Lieve Vrouw van Troost. We overwegen om de kerk met Pasen 
open te doen zodat mensen kunnen bidden en een kaarsje kunnen aansteken. Omdat de 
augustijnen als gemeenschap afgesloten zijn kunnen zij wel de mis vieren en samen bidden. 
Deze vieringen kunt u volgen via de facebookpagina van pastoor Gerben Zweers,  
https://www.facebook.com/gerben.zweers. Als u graag ergens voor wilt bidden kunt u dat 
aan hem doorgeven, liefst via de mail pastoorzweers@gmail.com. 
 
-De palmtakjes van palmzondag kunnen helaas niet uitgedeeld worden buiten de viering om. 
 
-Er is ook geen mogelijkheid voor een persoonlijke biecht. U kunt hiermee wachten tot de 
verhoudingen weer gewoon zijn. Als voorbereiding kunt u ook zoals paus Franciscus het 
onlangs zei voor de uitzonderlijke omstandigheden dit jaar: “Ja, het is mogelijk vergiffenis 
van God te ontvangen zonder priester; het volstaat met Hem te spreken, Hem de waarheid 
te zeggen: ‘Heer, ik heb dit en dat gedaan’, Hem dan om vergeving te vragen, een oprechte 
‘akte van berouw’ te spreken en Hem te beloven ‘Nadien zal ik biechten, maar wil mij nu 
vergiffenis schenken’. En onmiddellijk zal men in Gods genade terugkeren”. In de volgende 
Kerk en Leven zal ik daarvan een voorbeeld geven om goed voor te bereiden op Pasen. 
 
-Alle doopsels en kerkelijke huwelijken worden uitgesteld tot wanneer deze vieringen 
opnieuw mogelijk zijn.  
 
-Alle vormselvieringen en eerste communievieringen komen nu in het gedrang. De eerste 
communie in Egenhoven gaat niet door op 26 april maar zal plaats vinden op 27 september. 
Ook de eerste communieviering in Terbank zal verschoven worden van 2 mei naar 26 
september. Wat het betekent voor de overige eerste communievieringen en 
vormselvieringen is nog afwachten, maar wij moeten er ernstig rekening mee houden dat 
deze allemaal verschoven moeten worden.   
 
-Kerkelijke uitvaarten zijn zeer beperkt mogelijk. Dat betekent dat na overlijden er een korte 
plechtigheid is op het kerkhof, om op een later tijdstip een herdenkingsviering te houden in 
de kerk. Een begrafenisplechtigheid is wel mogelijk in de kerk, maar alleen in een beperkt 
gezelschap van maximaal 20 mensen. 
 
Dit zijn bijzondere tijden en bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen. Ze doen 
ook een beroep op onze creativiteit. Veel mensen die al thuiszitten, worden nu nog 
eenzamer. Als u graag een gesprek wilt of als u iemand kent waarvan u weet dat hij of zij 
een gesprek wil of gewoon samen wil bidden, wilt u dit dan doorgeven aan mij, pastoor 
Zweers, pastoorzweers@gmail.com, 016-387167 of Chris Coppens,  
chriscoppens47@gmail.com, 0471020885. 
 
Laten we afstand houden van elkaar, maar verbonden zijn in geloof, door elkaar eens op te 
bellen of gewoon naar elkaar te zwaaien of een aardig kaartje te sturen. Kleine gebaren zijn 
heel waardevol. Laten we vooral de dokters, verplegers, winkelbedienden, vuilnisophalers, 
politieagenten en onderwijzers niet vergeten, en zoveel anderen die onze maatschappij 
zichtbaar en aanraakbaar draaiende moeten zien te houden.  
 
Pastoor Gerben Zweers osa 
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