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Het wordt een bijzondere Kerst

“Deze Kerstmis wordt een heel bijzondere. Zeker ook voor parochies. Ik begrijp goed dat niemand blij is
met het afgelasten van de nachtmissen, maar het is dit jaar niet anders.” Dat zegt bisschop Harrie Smeets
in een reactie op het besluit dat de gezamenlijke Nederlandse bisschoppen hebben genomen om op
Kerstavond geen publieke nachtmissen te laten plaatsvinden.
“Het zal zeker een Kerstmis worden die we nooit zullen vergeten,” zegt Mgr. Smeets. “Maar misschien ook een
Kerstfeest dat, zoals paus Franciscus deze week zei, kansen biedt om ons meer op het authentieke kerstverhaal
van de geboorte van Christus te richten en minder op de wereldse en commerciële kanten van het feest.”
Gespreid
Met het besluit dat nu genomen is – geen nachtmissen, wel vieringen op 1e en 2e Kerstdag – zijn parochies
volgens de bisschop in de gelegenheid om toch iets van kerstvieringen te houden en deze al dan niet te
streamen. Doordat de kerken wel kunnen open blijven, kunnen mensen op gespreide momenten en individueel
toch naar een kerk gaan om even bij de kerststal te bidden of een kaars op te steken. Ook dan gelden de regels
om anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen.
Aanvankelijk zag het ernaar uit dat Kerstmis volgens het bestaande protocol kon worden gevierd, maar door de
nieuwe lockdown die de regering heeft afgekondigd, waren ook de bisschoppen genoodzaakt nieuwe
maatregelen voor parochies te nemen. In het bericht dat woensdag 16 december is uitgegeven, staan deze
precies omschreven. Daarnaast staan er op een speciale website van het bisdom en op de site Vier Kerstmis van
de bisschoppenconferentie suggesties en tips om in deze vreemd tijd toch Kerstmis te kunnen vieren.
Dank aan parochies
De bisschop spreekt zijn grote dank en waardering uit voor iedereen in parochies die zich onder de huidige

omstandigheden blijft inspannen om op de een of andere manier stil te staan bij de komst van Gods Zoon in de
wereld. “Juist nu is het goed dat we ons blijven realiseren dat God ons niet alleen laat, maar onder ons aanwezig
wil zijn,” aldus bisschop Smeets.
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