
 
 
 
 
Zeist/Leusden, 9 juni 2020 
 
 
Beste leden van de pastoraatsgroepen en de locatieraden, 
 
Hopelijk gaat het goed met jullie, en zijn jullie en jullie dierbaren gezond.  
Vorige week hebben jullie van het pastoraal team en het parochiebestuur een brief 
ontvangen over het opstarten van het kerkelijk leven en de liturgie. De protocollen van RIVM 
en bisschoppen stellen ons wel voor uitdagingen; we nemen ze zeer serieus, juist omdat we 
veel ouderen in ons midden hebben.  
 
Zoals in de brief vermeld beginnen we met een pilot, in het eerste weekend van juli gaan we 
voorzichtig starten in twee kerken. Er moest nog overlegd worden met de betreffende 
kerken, dat is inmiddels gebeurd en we willen jullie laten weten dat het om Driebergen en 
Leusden gaat. De kerkgebouwen en parochiecentra daar worden als eerste in orde gemaakt 
voor zowel vieringen als bijeenkomsten.  
 
Op vrijdagavond 3 juli zal in kleine kring de presentatieviering zijn van onze nieuwe priester 
collega Johan Rutgers. Deze is live te volgen via ons YouTube kanaal. Op zaterdagavond 4 juli 
vieren we in Leusden en zondagmorgen 5 juli in Driebergen. We vieren dan voor maximaal 
30 mensen. Van deze eerste weekendvieringen willen we iets bijzonders maken: we nodigen 
speciaal ouderen uit en het weekend daarop mensen met een vitaal beroep. 
 
Het betekent voor onze andere geloofsgemeenschappen dat zij daarna zullen volgen, zodra 
het gebouwen- en hygiëneplan klaar is. Zoals jullie weten krijgen we hierbij deskundige 
ondersteuning. Donderdag a.s. praten we als pastoraal team en parochiebestuur met de 
projectleiders, nader bericht volgt dan zo snel als mogelijk. We zijn ons bewust dat we 
allemaal voor een grote uitdaging staan, zoals het schoonmaken van de kerk en de 
parochiezaal na elke viering en na elke bijeenkomst.    
  
Het pastoraal team zal in de week van 15 juni een lid van elke pastoraatgroep bellen om te 
horen hoe het gaat en om een aantal dingen te bespreken. Met meerderen tegelijk via 
beeldbellen kan eventueel ook. We weten dan bijv. meer over hoe we het opstarten gaan 
aanpakken, misschien zijn daar dan vragen over. Of mogelijk hebben jullie andere punten die 
je met ons wilt bespreken. In ieder geval graag tot dan!   
 
Alle goeds en hartelijke groet, namens het pastoraal team 
 
Antoinette Bottenberg 
Nelleke Spiljard 


