VERSOEPELING
Ook ik ben blij dat de intelligente lockdown in een nieuwe fase is gekomen. Het is vooral erg zwaar
geweest, en nog steeds, voor veel ouderen en mensen in verpleeg- en verzorgingstehuizen. Velen
lijden onder een soort eenzame opsluiting. Het is een drama als hoogbejaarden of ernstig zieken in
hun laatste levensfase hun dierbaren niet mogen zien! Gelukkig lijkt er nu op enkele plaatsen een
voorzichtigeversoepeling te komen. Een drama is het natuurlijk ook voor de mensen met een eigen
bedrijf dat verplicht gesloten is. De openingen die de regering nu biedt maakten sommigen blij en
opgelucht, maar anderen boos en gefrustreerd. De versoepeling gaat voor sommigen te langzaam en
voor anderen te snel. Je doet het nooit voor iedereen goed. Maar ik ben hoopvol.Ook voor de kerk.
Tot 1 juni zijn de kerken dicht om de mogelijkheid van besmetting op die plek te voorkomen en zijn
ze enkel beschikbaar voor uitvaarten in kleine kring. Een zinvolle taak om toch nog waardig afscheid
te kunnen nemen. Bidden kun je thuis ook en op TV kun je de zondagsmis volgen. Maar lijfelijk
samen het geloof vieren, is toch heel iets anders en voor velen toch erg waardevol. Het lijkt er nu op
dat we vanaf 1 juni voorzichtig met maximaal 30 personen mogen beginnen. Dat is voor sommige
parochies een probleem en voor anderen helemaal niet. We gaan maatwerk leveren. Al zullen er ook
parochianen zijn die vooralsnog voorzichtig thuis blijven. Begrijpelijk. We hopen dat 1 juli het aantal
mogelijke kerkgangers verhoogd wordt naar 100. Maar of er dan al gezongen mag worden? We
maken er het beste van. En dat lukt ook in onze kerkgebouwen. Voor de Coronatijd klaagden we
soms dat onze kerken erg groot waren voor het verminderde aantal kerkgangers, maar nu mogen we
daar blij om zijn. De veilige 1 ½ meter afstand houden is in de kerk geen enkel probleem. Zo zie je
maar weer: “Ieder nadeel heeft zijn voordeel”! Maar het virus is nog onder ons, dus voorzichtigheid
blijft geboden! Samen komen we door deze crisis heen.
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