ANBI-informatie 2020
Het jaar 2020 was corona-gerelateerd. Vele mooie activiteiten konden niet doorgaan vanwege de anderhalve
meter afstand-regel en andere beperkingen. Maar de vieringen zijn wel doorgegaan ... in den beginne was
alleen het Pastorale Team aanwezig, later 30 bezoekers, nog later 50, maar ... ze wáren er!
De parochie heeft veel geïnvesteerd in live-stream-uitzendingen. Niet alleen de weekend-eucharistievieringen,
maar ook de HH. Missen van maandag tot en met vrijdag om 09.00 uur konden digitaal bezocht worden; de
tekstboekjes met lezingen en (voorzang)liederen gedownload. En voor het ‘meebidden’ van het kerkelijk
Getijdengebed bleek eveneens belangstelling. ‘s Morgens om 06.00 uur werd het Ochtendgebed gebeden en
de Daglezing, om 12.00 uur het Middaggebed, om 17.30 uur het Avondgebed en om 21.30 uur de Dagsluiting.
Van 14.00-15.00 uur was dagelijks een uur Stille Aanbidding. Het was een drukke stille tijd ... het jaar 2020.
Voor genoemde live-stream-uitzendingen is een camera met statief aangeschaft, microfoons, enz. Heel mooi:
voor de aanschaf van een dure camera is ook digitaal een bijdrage-oproep gedaan - met succes!
En omwille van de veiligheid/gezondheid van onze parochianen is ruim € 10.000,= geïnvesteerd in de luchthuishouding in de kerk en bijbehorende gebouwen; dit ondanks de verminderde inkomsten, waarmee ook
onze kerk in deze corona-crisis te maken heeft.
Onze parochie is gezegend met een grote muzikale familie die, zelfs in de tijd met de zwaarste beperkingen,
de eucharistieviering op zondag heeft opgeluisterd. Dat was toegestaan: mensen die op één adres wonen,
hoefden geen anderhalve meter afstand van elkaar te houden.
Sommige werkgroepen hebben, ondanks alle beperkingen, hun activiteiten voortgezet: Bijvoorbeeld: de
bloemschikkers. Er werden bloemstukken gemaakt alsof de kerk ‘vol’ was. Ook de lectoren, kosters, en
misdienaars deden ‘hun werk’ in de kerk, deze laatsten alleen met minder man/vrouw tegelijk. En het werd
gewoon lente en zomer en herfst en winter in onze tuinen en deze waren elk genoemd seizoen fraai ‘geknipt,
gekapt en gekleed’ alsof niets aan de hand was. We zijn blij met alle inzet ‘door dik en dun’.
In het coronajaar 2020 waren de Eerste heilige Communie- en de Vormselviering heel vroeg in het jaar
gepland. Ook dat bleek een zegen, want vlak voor de ‘officiële’ overheersing van het virus.
Een tijdlang was het bezoeken van parochianen niet goed mogelijk. Fijn, dat de telefoon bestaat, dat
e-mailen kan en appen! In het coronajaar 2020 is veel gegroeid en gaan bloeien wat contacten betreft.
En de opbrengsten van de verschillende Voedselbank-acties bereikten een record-hoogte. Zo werd duidelijk
meegeleefd met de vele mensen die, door de corona-crisis, in nog groter nood waren geraakt.
Het jaar 2020 wordt gezien als een tijd van een zekere soberheid en bezinning op wat echt belangrijk is.
We zijn dankbaar!

