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Aan de parochianen van de locatie  Maria Koningin. 
 

Op 18 januari hebben we als Locatieraad en Pastoraatgroep in een 
reguliere vergadering de Kerstviering van eerste Kerstdag met Huub Flohr 
geëvalueerd.  

 
In de week voor Kerst was er onzekerheid over het wel of niet doorgaan 
van een eucharistieviering op zaterdag eerste Kerstdag. Door de lockdown 

van de overheid was een nachtmis op vrijdag 24 december niet meer 
mogelijk. 
 

Op 18 december ,de eerste zondag dat er geen eucharistieviering 
plaatsvond, heeft de locatieraad en de pastoraatgroep met een lid van het 
Pastoraatsteam overleg gevoerd. Er is toen gemeld dat  in Krimpen een 

grote wens  en behoefte bestond voor een Kerstviering en als het niet 
mogelijk was, een viering onder leiding van een parochiaan 
 

De (3) leden van het pastorale team en de voorzitter van het 
bestuur(Huub Flohr) van de Christoffelparochie besloten op dinsdag 21 
december dat er in de kerken van de Christoffel met Kerst geen vieringen 

gehouden zouden worden. 
Hierbij namen zij  afstand van de mogelijkheid die onze Bisschop aan de 
kerken in het Bisdom bood om overdag met Kerst een viering te 

organiseren met alle daarbij behorende beperkingen. 
 
Wij hebben als Locatieraad en Pastoraatgroep vervolgens  het initiatief 

genomen om een kerstviering op eerste Kerstdag te houden geheel 
volgens de regels die de Bisschop ons gaf dit ondanks de nadrukkelijk 
wens van de voorzitter van het bestuur dit niet te doen. 

 
Doorslaggevend argument was voor ons de pastorale zorg voor onze 

parochianen, waar mensen juist in deze tijd van eenzaamheid, het 
symbool van licht mogen vieren. Dit argument was ook voor bijna alle 
kerken in het Bisdom een reden om op Kerstochtend een 

eucharistieviering te hebben. Ter ondersteuning van ons voornemen 
constateerden wij bovendien dat in de kathedraal in Rotterdam met Kerst 
zelfs twee vieringen  gehouden zouden worden. 

 



Het was, zo hebben de  aanwezige parochianen  het ervaren, een mooie 

ingetogen viering, die ons hoop gaf voor een nieuw licht , een nieuwe 
wereld met de geboorte van het goddelijk kind. 
 

De voorzitter van het bestuur is van mening dat wij dit besluit niet hadden 
mogen nemen, dit ondanks onze goede bedoelingen. 
Dit voorval is de aanleiding voor de voorzitter van het Bestuur om René 

Heerdink, Ton Kragten en Frie van Os per 1 maart uit hun functie van de 
Locatieraad te ontheffen. (Die drie leden hadden bij de start van hun 
werkzaamheden 2,5 jaar eerder gemeld dit slechts tijdelijk te zullen 

doen.) 
 
Na dit besluit  van de voorzitter te hebben vernomen, hebben de gehele 

locatieraad en het taakveld zorgen van de pastoraatgroep,  hun functies 
met onmiddellijke ingang (18 januari) ter beschikking gesteld.  
 

Werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de continuering van activiteiten   
in en rond de Bron zullen geborgd blijven en daartoe is door  afgetreden 
leden de Werkgroep HMK   gestart. 

 
Wij betreuren het besluit van de voorzitter van het bestuur,  maar zijn er 
van overtuigd dat wij op zorgvuldige en verantwoorde wijze en in het 

belang van onze geloofsbeleving als Rooms Katholieken in Krimpen 
hebben gehandeld. 
 

 
 
René Heerdink,Ton Kragten,Saskia Doggen-Huijmans,Sophie Heeren en 

Frie van Os  
 


