
 

        Bolsward, 20 maart 2020 

Beste parochianen,  

Sinds vorige week vrijdag gelden er sterk beperkende richtlijnen van overheid en 

bisschoppenconferentie met de bedoeling om de verspreiding van het coronavirus te controleren. 

Daarom hebben we afgelopen weekend als geloofsgemeenschappen niet samen kunnen vieren en 

kan dat ook de komende weken niet. Bijna alle ontmoetingsmomenten zijn afgezegd, of het nu om 

de koffie na de viering, koorrepetities of vergaderingen gaat. Bovenal kunnen we onze meest 

kwetsbare parochianen maar beter niet bezoeken, hoe lastig en eenzaam die het op dit moment 

soms ook hebben. Op zoek naar een manier om wèl verbinding met elkaar te houden heeft het 

pastoraal team het plan opgevat om u wekelijks een brief te sturen. Informatief, praktisch, 

bezinnend, bemoedigend – van allemaal een beetje.  

Sociale onthouding geeft wel een heel bijzondere invulling aan de soberheid en bezinning waartoe de 

Veertigdagentijd altijd al oproept. Om de verspreiding van het virus te vertragen moet er zo min 

mogelijk lijfelijk contact zijn tussen mensen. Daarom zijn landelijk alle weekendvieringen, waar 

relatief veel mensen komen, afgelast, maar vieren wij in ons grootste gebouw, de basiliek in 

Bolsward, op ruim voldoende meters afstand van elkaar, op dinsdagmiddag om 17.00 uur en op 

donderdagochtend om 9.00 uur wel eucharistie. Het leek ons goed om daaraan een ruime 

openstelling van de kerk te koppelen voor bezinning, persoonlijk gebed en om een kaarsje op te 

steken. Ook zijn de pastores beschikbaar voor pastoraal gesprek. Op dinsdagmiddag is de basiliek van 

14.00 tot 17.00 uur open en is pastoor Bultsma aanwezig en beschikbaar, op donderdagochtend van 

9.30 tot 12.00 uur is pastor Ten Wolde er. Ook op zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur bent u 

welkom, pastoor Bultsma is dan beschikbaar. Alles natuurlijk mits er geen uitvaarten hoeven plaats 

te vinden en we gezond blijven. Verder kunt u het pastoraal team natuurlijk altijd bellen, maar 

hebben we afgesproken dat de komende tijd voor een luisterend oor en feitelijke hulp Kees van 

Kordelaar, telefoon 06-19905519, de eerste is om contact mee op te nemen.  

In Workum heeft de Locatieraad een meldpunt ingericht voor mensen die praktische ondersteuning 

nodig hebben (of juist willen verlenen); u kunt zich melden bij de secretaris van de LR, Ida Hylkema: 

telefoon 0515-541959 of 06-40017024 of per mail: locatieworkum@zaligetitusparochie.nl.  

Op zondagmorgen is er trouwens wèl een eucharistieviering, maar dan zonder kerkgangers. Voor 

elke priester is dat een opdracht en een belofte, verbonden aan de wijding, en dat gaat dus door. 

Corona of geen corona, in elk geval op zondag zoeken we de nabijheid van God, werken we met Hem 

aan onze relatie met Hem, zeggen Hem onze dank en vragen om zegen. Zolang de beperkende 

maatregelen duren draagt pastoor Bultsma om half 10 de eucharistie op in Bolsward. Dat doet hij 

niet helemaal alleen, als pastoraal team vieren we samen, met u allen in de gedachten. Dat voelde 

afgelopen zondag heel vreemd, zo stilletjes met z’n drietjes in die hele grote lege kerk. Een 

kerkdienst is tenslotte altijd een openbare aangelegenheid, we willen samen vieren, zingen, delen, 

en liefst met velen. Maar dat kan nu (even?) niet. Het was ook heel kostbaar, iets moois. We staan er 

samen voor en niet alleen.  “Waar twee of drie in Mijn naam bij elkaar zijn, daar ben Ik in hun 
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midden” zei Jezus. En u bent daar ook, alleen niet lijfelijk. We bidden voor u, maar misschien wilt u 

ook met ons bidden, daar in uw huiskamer.  

In de Bijbel staat wel 365 keer “Wees niet bang”, en als Jezus het zegt volgt er meestal zoiets als 

”want Ik ben bij je”. Laten we bidden dat we dat vertrouwen mogen bewaren, en dat we het ook zo 

mogen ervaren: we zijn niet alleen in deze moeilijke tijd, we mogen vertrouwen op de kracht en de 

liefde van God. Hij leidt de mensen die de verstandige maatregelen proberen te nemen, Hij zegent  

de virologen met wijsheid en vindingrijkheid, Hij is onze zieken nabij en in Zijn handen zijn levenden 

en doden veilig en geborgen. Laten we dus niet bang zijn, maar er het beste van maken.  

Op NPO-1 verzorgt KRO/NCRV ‘s zondags om 10.00 uur een eucharistieviering op televisie. Goed om 

zó de zondag te vieren, in verbondenheid met gelovigen uit heel Nederland.  

Daarnaast, zo dachten we, is het misschien aardig om ook thuis nog wat stil te staan bij de teksten, 

en dan op een manier die jong en oud wat te bieden heeft – tenminste, dat is de bedoeling. Vandaar 

de bijlage Thuis de zondag vieren. Maakt u uit het materiaal vooral een keuze die bij u past. We 

hopen dat u in elk geval de intenties van blz. 9 wilt bidden, zodat we als parochiegemeenschap 

samen blijven bidden voor de noden uit ons midden en in de wereld.  

Van harte een goede zondag en een goede week toegewenst,  

het pastoraal team van de Zalige Titus Brandsmaparochie 

 

 

 

 

 

 

Laatste nieuws:  

.  de bisschoppen hebben besloten dat er zeker tot en met tweede Paasdag 13 april geen 

publieke weekendvieringen plaatsvinden. Het pastoraal team beraadt zich over de manier 

waarop we in verbondenheid met de geloofsgemeenschap vorm kunnen geven aan de 

plechtigheden van de Goede Week en Pasen. Hierover in volgende brieven meer.  

. om het risico op besmetting zo gering mogelijk te houden gelden er voor kerkelijke 

uitvaarten richtlijnen van de bisschoppenconferentie. Dat houdt in dat uitvaarten zoveel 

mogelijk telefonisch voorbereid zullen worden. Als uitgangspunt geldt een kleine 

gebedsviering met een eenvoudige liturgie zonder koor en orgel. Heel pijnlijk is de maatregel 

dat er maximaal 30 kerkgangers bij mogen zijn. Het is helaas niet anders.  

 . in de week na Palmpasen, dus vanaf 6 april kunt u gewijde palmtakjes ophalen wanneer de 

basiliek is opengesteld. 

  

 

 


