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Jouw lege handen zijn meer dan genoeg 
 
 
 

 

Van de Duinvoet 

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, 

hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in 

kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast. 

De overheid heeft alle bijeenkomsten verboden tot 1 juni, ook die met minder dan 100 mensen. Besloten vieringen zijn 

alleen nog mogelijk in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren en zonder de deelname van 

andere gelovigen. De kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers, die komen voor gebed of om een 

kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid 

daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid. 

Het kabinet heeft aangegeven dat er nog uitzonderingsmaatregelen komen waar het gaat om uitvaarten en kerkelijke 

huwelijken. Als hierover meer informatie beschikbaar is, wordt deze zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Mochten 

er vanuit de parochies vragen zijn, dan kunnen deze het beste gericht worden aan het eigen bisdom. 
Bron: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl 

 

 

Onze parochiekerk is open op woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur. Tijdens deze 

uren bieden wij u de gelegenheid om langs te komen voor het aansteken van een kaars bij Maria 

en/of een stil gebed in de kerk. 

Om u een klein stukje palmzondag en Pasen mee te geven laten wij u weten dat u vanaf a.s. 

woensdag, 1 april,  in de entree van onze kerk een palmtakje en kaarsje kan komen ophalen, deze 

zijn door pastoor Jan-Jaap gezegend.  

 

Paus Franciscus gaat  vandaag, vrijdag 27 maart om 18.00 uur, voor in de gebedsviering ‘Gebed voor de mensheid’,  

voor een leeg Sint Pietersplein. Aansluitend zal hij de zegen Urbi et Orbi geven. Van deze gebedsviering zal vanaf 

17.55 uur op NPO 2 de KRO-NCRV een rechtstreeks verslag doen. 

 

 

Via de link op onze website (www.parochieschoorl.nl) bieden wij u de mogelijkheid aan om de woorddienst en 

overwegingen van pastoor Jan-Jaap van Peperstraten thuis te lezen of beluisteren.  Dit om u steun te bieden in deze 

moeilijke tijden. https://zwartepeper.blogspot.com. 

 

 

Op de achterzijde van dit informatieblad vindt u en oproep van Stichting Present voor 

vrijwilligers die zich willen inzetten om mensen die thuis zitten ivm het corona-virus. 

Stichting Present werkt van uit de volgende missie/visie;  
Missie: Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee 

geholpen kunnen worden.  Visie:   Een beweging op gang brengen in Alkmaar waarbij 

steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar     

             elkaar om te zien. 

 

 

http://www.parochieschoorl.nl/
http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/
https://zwartepeper.blogspot.com/


Present Alkmaar Hulpnet ‘NIET ALLEEN’  

(samenwerkingsverband van Stichting Present Alkmaar met o.a. kerken) 

 

Beste, lieve mensen, 

In verband met de coronacrisis stelt Stichting Present Alkmaar geplande projecten 

tijdelijk uit, werken we zoveel mogelijk vanuit huis en steken we tegelijk een hart 

onder de riem van mensen die toch al zo kwetsbaar zijn. Hoe gaan we dat doen?  

We horen en zien dat veel mensen iets willen doen voor kwetsbare mensen in hun buurt. Natuurlijk help je het eerst 

mensen uit je eigen kring, maar wat als er steeds meer mensen, óók in je eigen buurt, eenzaam thuis komen te zitten? 

Gezinnen, vrienden, collega’s, kerkleden willen graag helpen.  

Door het grote netwerk dat Present heeft, kunnen wij groepen stimuleren om zich de komende tijd te verbinden aan 

één of meer zwakke mensen in de buurt. Van hulpverleners ontvangen we namen en adressen van hulpbehoevenden 

die het de komende tijd nog lastiger krijgen dan ze al hadden.  

We gaan voor digitale ontmoetingen in de vorm van een appje, een telefoongesprek, hond uitlaten of het doen van 

boodschappen zodat zij weten dat anderen aan hen denken (en voor hen bidden). 

 

Uitgangspunten 

1. Veiligheid staat voorop. In principe kan iedereen besmet raken, ook wijzelf. Daarom organiseren we de hulp 

eerst digitaal, met de hoop op echte ontmoetingen als de crisis voorbij is. 

2. Ons doel is kleine groepen van 2 tot 4 personen via een digitale ontmoeting te koppelen aan iemand die het al 

moeilijk heeft en het door de crisis nog zwaarder krijgt. Niet voor één keer maar voor een langere tijd, zodat 

de hulpvrager weet dat er mensen zijn die naar hen omzien.  

3. We werken samen met maatschappelijke organisaties zodat we de mensen bereiken die contact en hulp nodig 

hebben en normaal niet in beeld zijn.  

4. In principe doe je alles op afstand van de bewoners. De adviezen van de RIVM en de Gemeente Alkmaar 

WMO waarmee Present nauwe banden heeft, gelden ook voor dit project. Present zorgt voor duidelijke 

communicatie en heldere afspraken tussen alle betrokken mensen. 

 

Voorbeelden van wat je zou kunnen doen: Even bellen – Skypen – WhatsApp - Bidden voor rust - Spelletje doen via 

mobiel/ internet - Boodschappen doen - Boodschappenpakket (inclusief spelletjes) weggeven - Bosje bloemen voor de 

deur leggen - Kaartje sturen of tekening van kinderen brengen - Hond uitlaten - Medicijnen brengen. 

 

Hoe meld je je aan als vrijwilliger? 

- Meld je als groep (gezin, kring, vrienden) aan bij je eigen parochie secretariaat@parochieschoorl.nl.  

 -Rechtstreeks bij Stichting Present aanmelden via de website www.presentalkmaar.nl of  

   via mail info@presentalkmaar.nl  

- Geef bij aanmelding je naam, mailadres, telefoonnummer en postcode op, alsmede de naam van de kerk of  

  genootschap waarvan je lid bent. 

- Zorg ervoor dat de groep niet te groot is (max. 2 tot 4 personen). Je kunt je ook als individuele vrijwilliger    

  aanmelden, waarna Present ondersteunende groepjes voor een hulpvrager vormt. 

- Present koppelt jou of je groep aan een kwetsbaar persoon in je buurt.  

- Vervolgens krijg je van Present meer informatie, zoals een handleiding hoe je dit verder kunt aanpakken.  

 

Hulpvraag? Hulpvragen worden niet direct aangemeld door de hulpvrager zelf, maar komen binnen via de 

contactpersoon van de H. Joannes de Doper die de hulpvragen vanuit uw kerkgemeenschap verzamelt. Iedere 

hulpvraag kan worden aangemeld via secretariaat@parochieschoorl.nl  of bel op werkdagen het parochiesecretariaat 

woensdag t/m vrijdag van 9.00 t/m 12.00 uur bereikbaar via telnr. 072 509 1408.  

 

We hopen dat we in deze ernstige situatie met de hulp van onze Heer Jezus Christus uitzicht en perspectief mogen 

krijgen voor onszelf en voor ieder die op onze weg komt. We zijn NIET ALLEEN! 

Mieke Johnson, 06-4533 4719  (indien niet bereikbaar, stuur een whatsapp of sms) 

Jan Zwart, 06-3394 0691 

Coördinatoren van  Stichting Present Alkmaar 

http://www.presentalkmaar.nl/
mailto:info@presentalkmaar.nl

