
  
 
 
 
 
 
 

                   St Christoffelparochie                       Locatie H. Maria Koningin 
                                                                                                                      Krimpen aan den IJssel 
_________________________________________________________________________________________ 

 

       Mededelingen 30  januari - 6 februari 2022 
 
CORONAMAATREGELEN 

Pastor Huub Flohr heeft n.a.v. de jongste maatregelen van de bisschoppen een Update 41 

uitgebracht Deze treft u vanaf pagina 3 aan.  

In het kort is het volgende van toepassing: 

1.     De regels van het RIVM blijven van kracht zoals thuis blijven bij symptomen, 1.5 meter afstand, 

      geen handen schudden, etc. 

2.     Tijdens uw beweging door het kerkgebouw draagt u  een mondkapje. (d.w.z. zodra u binnenkomt wordt  

       het mondkapje opgezet, totdat u op uw plaats in de kerkzaal zit.) 

3.     Tussen parochianen, zitten twee lege stoelen, tenzij men op het zelfde adres woont, dan kan men naast    

       elkaar zitten. 

4.     Er is geen koffiedrinken na de viering. 

5.     Bij binnenkomst vindt een inschrijving plaats. 

 

Zondag 30 januari          11,00 uur                    Eucharistieviering 
                                                                            Voorganger: pastor Joost de Lange 
                                                                            m.m.v. Stephen Rothman en cantors 
 
Dinsdag 1 februari         9,30  - 12.00 uur         Maria kapel is open om een kaarsje aan te steken 

 
Vrijdag 4 februari           9.00 uur                      Eucharistieviering 
 
Zondag 6 februari          11.00 uur                    Communieviering 
                                                                            Voorganger pastor Gerda Martens 
                                                                            m.m.v. Cantiamo 

     
     Zaterdag 12 februari     10.00 - 12.00 uur         Kledinginzameling en oude metalen.. 
                                                                                 Kleding, schoenen en schoolartikelen voor het jongeren-        
                                                                                 project LINS- BRASIL. Oude metalen en elektrische  
                                                                                 apparaten  t.b.v. onze locatie..  

ACTIE KERKBALANS.  

Als u de Draagkracht  heeft ontvangen was daar een brief bij met de oproep om, voor zover dat voor u 

mogelijk is, een financiële bijdrage te leveren aan onze H. Maria Koningin kerk (De Bron)      

De mogelijkheden van betaling staan achter op de brief vermeld. 

Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
Mocht u vragen hebben over de bezorging van de Draagkracht neem dan contact op met  
Sophie Heeren  0180 516262  of sheeren@versatel.nl 
 
Op de WEBSITE VAN DE CHRISTOFFELPAROCHIE onder het kopje VIERINGEN vindt u het     

     vieringenschema en de voorgangers van alle locaties voor de maand februari 
Onder het kopje NIEUWS vindt u:o.a. 

1)  de online cursus sociale leer van de kerk                                                                                                   

2) Thuis vieren met kinderen en jongeren van pastor Gerda Martens 

3)  In het pastoraal woord  nr. 16  vertelt pastor Joost de Lange over de H. Jozef  

            

mailto:sheeren@versatel.nl
https://www.christoffelparochie.nl/index.php/14-christoffel-nieuws/820-paaswake


HOTELSCHIP VLUCHTELINGEN MEERT ROND 1 FEBRUARI AF.                                                                
Rond 1 februari meert het hotelschip ‘De Holland’ af in de Sliksloothaven.                                                            
Aan boord verblijven 63 vluchtelingen. Het schip met vluchtelingen lag de afgelopen tijd in 
Ridderkerk en blijft in Krimpen aan den IJssel maximaal 8 weken liggen. Burgemeester Martijn 
Vroom: “Wij zijn blij dat we deze goed afgestemde overdracht in samenspraak met de gemeente 
Ridderkerk hebben gedaan. We bedanken Ridderkerk hier hartelijk voor.                                                 
Mede dankzij de inwoners, vrijwilligers en het bestuur van deze gemeente hebben de asielzoekers 
een goed verblijf gehad.”                                                                                                                                        
De nieuwste informatie over het schip en haar bewoners vindt u op 
www.krimpenaandenijssel.nl/noodopvang 

 ASIELZOEKERS WEGWIJS MAKEN                                                                                                                              
Het is fijn dat de gemeente Ridderkerk hen al wat wegwijs in Nederland heeft gemaakt.                                
De asielzoekers hebben hierdoor al enige ervaring met het verblijf aan boord en het leven in Nederland. 
Toch kunnen wij hulp gebruiken. Bijvoorbeeld door samen met hen te wandelen of andere dingen te doen. 
Inwoners die mee willen helpen, kunnen dit formulier invullen: https://forms.office.com/r/uxpKDfA7rY.  
Lukt het niet? Bel dan naar het vrijwilligersloket op maandag, dinsdag en woensdag van 9.00 tot 12.30 uur 
via 0180 51 58 40. Of mail naar welzijn@krimpenwijzer.nl.                                                                                           
Natuurlijk nemen we alle coronamaatregelen daarbij in acht. 

 DE DIGITALE 40-DAGENRETRAITE 2022 VAN DE JEZUÏETEN 
Hem achterna is de titel van de digitale 40-dagenretraite in 2022.  
De retraite gaat op Aswoensdag 02 maart van start en eindigt op Paaszondag.  
Het is de zestiende digitale retraite van de jezuïeten. Er zullen zo’n 20.000 mensen aan deelnemen.     
 
De teksten zijn geschreven door Myriam Van den Eynde. 
Myriam zegt over de retraite: “Op de vraag van de zoekende mens, geeft Jezus een ontwapenend  
antwoord: ‘Kom maar mee, dan zul je het zien.’ Die uitnodiging  klinkt ook voor ons vandaag:  
Kom maar mee, leer Me (beter) kennen, zie waar Ik me ophoud, ontdek waar Ik je tegemoet kom in 
jouw leven, in deze wereld, in deze tijd. 
Deelnemen aan de retraite is ingaan op die uitnodiging. Hem achterna, op weg naar Pasen 
 
.” Hoe deelnemen? 
Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.40dagenretraite.org. 
Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten,  
meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips.  
Het geheel vormt een innerlijke reis om de 40-dagentijd, de Goede Week en het Paasmysterie 
 intenser te beleven. 
Op zaterdagochtend tijdens de 40-dagentijd kunnen deelnemers van de retraite meedoen aan een  
Geleide Meditatie Via ZOOM. 
 
ASWOENSDAG 

2 Maart a.s. is het Aswoensdag . U kunt uw palmtakjes weer inleveren. Vanaf volgende week staat er 

hiervoor een mand achter in de kerk. De as van de verbrande palmtakjes wordt gebruikt voor. 

voor het askruisje.. 

 

Secretariaat: iedere dinsdag van 9.30 uur - 12.00 uur  

Hans Kleene Tel  06 31004385  Email: mariakoningin@christoffelparochie.nl    

Voor vragen om pastorale zorg en melden van overlijden 06 13803332   

 
 
Terug naar HOME 
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Update 41 communiqué m.b.t. coronavirus  
 
27 januari 2022  
 
 

Beste parochianen, 
 
Op 26 januari, dus gisteren, hebben de bisschoppen de volgende nieuwe maatregelen afgekondigd: 

“Het maximaal aantal aanwezigen bij een viering is gelijk aan het aantal personen dat maximaal op anderhalve 
meter van elkaar in de desbetreffende kerk kan samenkomen. Vooraf reserveren blijft verplicht voor vieringen die 
naar verwachting bezocht zullen worden door meer personen dan de anderhalve meter capaciteit van het 
kerkgebouw toelaat. Gezamenlijk koffiedrinken na afloop van een viering wordt nog dringend afgeraden. 

Naast vieringen zijn – met inachtneming van alle basismaatregelen – ook andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals 
catechesebijeenkomsten en vergaderingen ’s avonds tot 22.00 uur weer mogelijk.” 
“Samenzang is toegestaan en koren mogen vanaf 26 januari weer repeteren en zingen tijdens vieringen, mits er 
goed geventileerd wordt, de zangers onderling anderhalve meter afstand houden en in zigzagopstelling staan.” 

 
Op basis hiervan en tegen de achtergrond van de verdere versoepelingen door de overheid afgelopen 
dinsdag 25 januari kan ik u de volgende stand van zaken melden met betrekking tot de coronamaatregelen in 
onze parochie. 

 
 
Ongewijzigd blijft: 

 
- Met ingang van zondag 16 januari zullen alle zondagsvieringen weer plaatsvinden volgens het 

normale rooster.  
- Met ingang van maandag 10 januari zullen alle doordeweekse vieringen weer plaatsvinden 

volgens het normale schema evenals alle uitvaarten en andere bijzondere vieringen met 
uitzondering van doopvieringen. Die zullen op zijn vroegst in februari worden hervat. 

- Met ingang van maandag 10 januari kunnen weer groepsbijeenkomsten plaatsvinden in onze 
locatieruimtes, ook op de avonden 

- De voorbereidingsbijeenkomsten met kinderen voor de eerste communie kunnen tijdens de 
zondagsvieringen plaatsvinden, waarbij erop gelet wordt dat de kinderen zo weinig mogelijk in 
contact treden met de kerkbezoekers. 

 

Gewijzigd is het volgende: 
 

- Voor alle vieringen, inclusief uitvaarten en huwelijken, geldt een onbeperkt aantal deelnemers 
zolang de anderhalve meter wordt gerespecteerd. 

- Een reservering vooraf is nodig als verwacht wordt dat er meer mensen zullen komen dan het 
maximum; wel is er een registratie gewenst in verband met contactonderzoek mocht er toch 
achteraf besmetting worden geconstateerd. 

- Samenzang is mogelijk alsmede koorzang en - repetities zolang aan de zigzagopstelling en de 
anderhalve meter afstand regel wordt voldaan. 

- Koffiedrinken in de binnenruimten na de zondagsvieringen wordt afgeraden. 
 

Voor al deze bijeenkomsten gelden de algemene coronamaatregelen waaronder: de afstand van 1,5 meter 
wordt bewaard, het gebruik van mondkapjes is voorgeschreven bij het zich verplaatsen met uitzondering van 
het zich verplaatsen tijdens de vieringen, en de ruimtes waar mensen samenkomen moeten regelmatig worden 
gelucht. Aan de locatieraden het dringend verzoek om op de naleving ervan te blijven toezien. 

 
Contact houden en elkaar nabij blijven 
 
In dit nieuwe jaar willen we elkaar blijven vasthouden en onze verbondenheid ook buiten de vieringen gestalte 

blijven geven. Veel oudere parochianen zijn grotendeels aan huis gebonden ook zonder corona, en veel 
gezinnen zullen maar zelden uit zichzelf het contact met de gemeenschap zoeken. Laten we deze in pastoraal 
opzicht kwetsbare groepen niet vergeten.  

In dit verband kan naast bezoeken en telefonie ook de digitale weg een mogelijkheid bieden. Pastor Martens 
zorgt elke week voor materiaal dat ouders thuis met hun kinderen kunnen gebruiken. Dat materiaal vindt u op 
onze website.  



Verder treft u pastor De Lange en zijn collega’s daar aan met telkens een nieuw pastoraal woord. De reeks 
Sociale leer wordt door pastor Flohr voortgezet en staat nu op aflevering 47. U kunt altijd via de email naar 

hen reageren: pastor.martens@christoffelparochie.nl, pastor.delange@christoffelparochie.nl, 
pastor.flohr@christoffelparochie.nl of via secretariaat@christoffelparochie.nl     
Ook blijft de dropbox geactiveerd waarin parochianen hun ervaringen in en met deze situatie met elkaar 
kunnen delen. Suggesties tot verbetering zijn welkom. Dank voor alle initiatieven om uiting te geven aan het 

gevoel van saamhorigheid. 
 
Een belangrijke blijk van verbondenheid blijft de kerkbijdrage via de nu opgestarte actie Kerkbalans 
waarvoor de digitale weg meer en meer gangbaar wordt: via onderstaande QRcode of overmaking.  

 
Voor de laatste actuele ontwikkelingen kunt u terecht op de website van de parochie: 
www.christoffelparochie.nl 
 

Ik wens ons allen moed en vertrouwen toe en vooral bemoedigende verbondenheid. 
 
Parochie Sint Christoffel, 27 januari 2022  

 
Pastoor Huub Flohr, coördinator coronamaatregelen en moderator pastoraal team  
 

 
PS. Denkt u ook aan de mogelijkheid om digitaal bij te dragen  
aan de collectes via de parochierekening NL96RABO0335779832 of GivT?  
Veel dank daarvoor.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Gebed in de coronatijd 
God, toevlucht in onze nood,  
kracht in onze vertwijfeling en angst, 
vertroosting in ziekte en lijden. 

Wees ons, uw volk, nabij en genadig 
nu wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken corona-virus. 

 
Wees een Beschermer voor hen 

die dit virus hebben opgelopen, 
Wij bidden voor hen om hoop en genezing. 
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus 

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn. 
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn 
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, 
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk 

ten dienste van heel de samenleving. 
 
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons 
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren. 

Versterk ons geloof en onze hoop 
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven 
aan uw vaderlijke voorzienigheid. 
 

Door Christus onze Heer. Amen 
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