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Nu campagne Vierpinksteren

Na Vierkerstmis en Vierpasen hebben de gezamenlijke Nederlandse bisdommen nu ook de campagne
Vierpinksteren gelanceerd. De naam verwijst naar een website waarop achtergrondinformatie over het
Pinksterfeest te vinden is, maar ook links naar parochies. Belangstellenden die met Pinksteren een
kerkdienst willen volgen, maar vanwege de coronamaatregelen niet in hun eigen kerk terechtkunnen,
kunnen op de site kerken in hun omgeving vinden die vieringen streamen.
De Rooms-katholieke Kerk voorziet voor Pinksteren geen grote versoepeling van de eigen coronamaatregelen.
Het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ blijft gelden. Ook wanneer de coronacijfers verbeteren en
het maximum aantal gelovigen bij een viering wordt verruimd, kan mogelijk niet iedereen die dit wil de
Pinkstervieringen fysiek bijwonen. De Nederlandse bisschoppen roepen met de website vierpinksteren.nl echter
op om vooral wel Pinksteren te vieren en als er geen plek is in de kerk, dit thuis via livestream of televisie te
doen.
In de aanloop naar Pinksteren toe roepen de Nederlandse bisschoppen met de website www.vierpinksteren.nl op
om dit feest vooral te vieren en in het verlengde van de eerdere campagnes Vier Kerstmis en Vier Pasen zeggen
zij nu Vier Pinksteren! Op www.vierpinksteren kunnen bezoekers zoeken naar de website van de parochie in de
eigen woonplaats om daar te kijken of men gedurende deze periode bij een van de vieringen kan zijn en wat
daarvoor gedaan moet worden. Net als bij de eerdere campagnes is er een beeld met de oproep Vier Pinksteren.
Dit mag door parochie gebruikt worden. Desgewenst zijn het beeldmerk en het logo bij de persdienst van het
bisdom in diverse bestandsformaten op te vragen.
Pinksteren valt dit jaar op zondag 23 mei. De Kerk viert dan de afsluiting van de Paastijd en de komst van de
Heilige Geest. Pinksteren is tevens het geboortefeest van de Kerk. De naam Pinksteren komt van het Griekse
pentèkostè, dat ‘vijftigste’ betekent. Het is de vijftigste en laatste dag van de Paastijd, die begint op Paaszondag.
Zijn alle plaatsen in de kerk gereserveerd, dan kan thuis meevieren ook, via de livestream van de eigen kerk, of
via de televisie bij KRO-NCRV op NPO2. Op www.vierpinksteren.nl zijn verschillende handige links en
downloads te vinden die helpen om de Paastijd en Pinksteren ook thuis (mee) te kunnen vieren.
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