In deze tijden van Corona geven we als KNR een speciale nieuwsbrief uit, waarin we u
naast de informatie over de maatregelen rond de zorg, ook over andere aspecten
willen informeren.
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Wat overkomt ons eigenlijk als gemeenschap? We kennen van vroeger de ‘afzondering’: de stille zondagen en de stille retraites. Maar zo gedwongen worden om in
afzondering te leven door de komst van
een virus is toch anders. Of lijkt het er wel
wat op? Teruggeworpen worden op jezelf.
Mijmeren over je leven in deze situatie.
De ander niet echt kunnen ontmoeten; of
gebeurt dat toch wel? Juist nu, nu we de
telefoon pakken om echt even van elkaar
te horen hoe we het maken. Al zal niet voor
iedereen de telefoon pakken zo gemakkelijk gaan. Niet daadwerkelijk iets voor de
ander kunnen doen: niet helpen, niet even
een armpje door, een arm om de schouder.
Je handen rust geven. Omdat ze zich willen
openen voor iets anders … iets nieuws …
Waar vullen ze zich dan mee? Niet de tijd
vol laten plannen met allerlei bezigheden …
hoe is dat? Waar brengt die ruimte mij /
ons?
Ik voel dat ik nieuwsgierig ben naar alle ervaringen en de mogelijke gevolgtrekkingen
van deze tijd die we doormaken. Brengt het
mij / ons in een nieuwe levenshouding?
Ook voor de niet-kloosterlingen zal de leefsituatie rond de corona-tijd veranderingen
meebrengen, al zal het ‘in afzondering zijn’
zich minder snel voordoen. Misschien verlangen ze er juist wel naar, nu ze voor hele
andere uitdagingen staan in de gezins- of
woonsituatie! En afgezonderd zijn van je
familie: je kinderen en kleinkinderen of ouders, zal evenzogoed veel impact hebben.
Het zal ook tot een mijmeren over een levenshouding leiden. Hoe moet ik me er
mee verhouden?
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Het geheel doet me aan het volgende verhaaltje denken: het voelt een beetje als afgesneden worden van elkaar, van het vertrouwde en gelijk hopen de grondtoon bij
elkaar te mogen blijven herkennen! Al zal
er ongetwijfeld –hopelijk- ook een nieuw
geluid komen!
Er
was
een
boom, een grote
boom
die
met
zijn
brede
takken
langs de waterkant stond.
Op zekere dag
kwam er een
man, gewapend
met een mes.
De boom hield
van schrik het
ruisen in, maar
er was geen ontkomen aan.
De man sneed de mooiste tak van de boom
weg en nam hem mee naar huis.
Drie dagen later kwam hij terug en opnieuw werd de boom angstig en bezorgd en
dacht:
“welke tak is nu aan de beurt?”
Maar de man ging zitten aan de voet van
de boom en blies op zijn fluit die hij van de
tak had gemaakt.
De boom luisterde en verstond het lied:
“Hoor je mij, herken je me nog? Ik ben jou,
uit jouw hout gesneden. Ik zing nu voortaan mijn eigen lied, maar jou vergeten doe
ik niet.
Ik leef en zing en … ik dank het aan jou.”
(Schrijver onbekend.)
Hartelijke groet,
Zuster Riet Hendriksen

FINANCIEEL-ECONOMISCH
NIEUWS
O VERZICHT IMPACT CORONAMAATREGELEN
OP INKOMSTEN RELIGIEUZE INSTITUTEN

Door de corona-maatregelen van de overheid zijn ook veel van de activiteiten van
religieuze instituten stil komen te liggen.
Gastenverblijven en kloosterwinkels zijn
gesloten maar ook de andere activiteiten
kunnen geen doorgang vinden of moeten
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worden uitgesteld. De compensatiemaatregelen van de overheid blijken in veel gevallen niet aan te sluiten op de situatie van de
religieuze instituten, doordat de werkzaamheden worden verricht door de eigen
broeders of zusters maar ook vrijwilligers.
De NOW-regeling van de overheid is gericht op de loonkosten en biedt hier een
compensatie voor. De KNR wil graag een
totaaloverzicht krijgen wat de impact van
de coronamaatregelen op de inkomsten
van de religieuze instituten is, om dit onder
de aandacht van de overheid te kunnen
brengen, maar ook om te kijken of de onderlinge solidariteit hier nog een rol kan
spelen. De religieuze instituten met een
gastenverblijf zijn al aangeschreven met
het verzoek een overzicht te geven van het
inkomstenverlies. Maar ook van de religieuze instituten die met andere activiteiten inkomsten genereren, horen wij graag
wat het verlies aan inkomsten is.

OUDERENZORG
B ESTELLEN PERSOONLIJK E
BESCHERMINGSMIDDELEN VOOR KLOOSTERS
Door COVID-19 is er een tekort ontstaan
aan persoonlijke beschermingsmiddelen
(PBM) voor de gezondheidszorg. Om de tekorten op te lossen is onder toeziend oog
van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) een Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) opgericht. In
dit consortium werken een aantal publieke
en private partijen samen om de tijdelijke
tekorten aan medische hulpmiddelen, die
zijn ontstaan door de COVID-19 crisis, op
te heffen.
Zie onderstaand de link voor de bestelprocedure.
https://www.vgn.nl/nieuws/nieuwe-bestelprocedure-hulpmiddelen
In een aparte mail lieten we u al weten dat
er voor instituten die niet over een ABG
code beschikken, een regeling is getroffen.
Zij kunnen naast het KvK nummer bij de
AGB code het nummer 54000000 invullen met daarbij de vermelding
branche code GGZ.
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V OORZICHTIGE

VERRUIMING

BEZOEKREGELING VERPLEEGHUIZEN

Vanaf maandag 11 mei gaat een nieuwe
bezoekregeling
gelden
op
25
verpleeghuislocaties, waar onder strikte
voorwaarden één vaste bezoeker per
verpleeghuisbewoner wordt toegestaan.
Met de kennis en ervaring die wordt
opgedaan op deze locaties, kan de nieuwe
bezoekregeling vanaf 25 mei mogelijk voor
meer verpleeghuislocaties gelden. Dit
maakte minister De Jonge op 6 mei bekend
tijdens de persconferentie over de
aangepaste coronamaatregelen.
Per GGD-regio kan één verpleeghuis
deelnemen
aan
de
aangepaste
bezoekregeling. Volgende week zal bekend
worden om welke 25 verpleeghuislocaties
het gaat. De directeur Publieke Gezondheid
van de desbetreffende GGD-regio zal
bepalen welk verpleeghuis mag beginnen
met de aangepaste bezoekregeling. Alleen
verpleeghuizen die vrij zijn van coronabesmettingen kunnen in aanmerking
komen voor deelname.
Ook worden er onder andere voorwaarden
gesteld ten aanzien van hygiëne,
beschermingsmiddelen en personeelsbezetting.
Bovendien is het belangrijk dat bij bezoek
de anderhalve meter afstand kan worden
gehouden.
Daarnaast
moeten
de
cliëntenraad,
ondernemingsraad,
verpleegkundige
adviesraad/professionele adviesraad, het
management
en
de
specialist
ouderengeneeskunde van de betreffende
locatie hebben ingestemd.
Er is besloten tot het starten met een
versoepeling van de bezoekregeling omdat
op dit moment er nagenoeg geen nieuwe
verpleeghuislocaties met een besmetting
bijkomen. De bezoekregeling is tot stand
gekomen in overleg met een groep experts
op het terrein van o.a. ouderengeneeskunde, verpleging, ethiek, virologie.
Mocht de bezoekregeling in de praktijk
goed werken dan kan deze per 25 mei voor
meer verpleeghuislocaties van toepassing
worden. Dit wordt in de week vóór 25 mei
door het kabinet besloten.
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Op dit moment werken branche- en
belangenorganisaties
ActiZ,
Alzheimer
Nederland, LOC, V&VN, Verenso en
Zorgthuisnl aan een handreiking die
verpleeghuizen
helpt
om
tot
een
bezoekersplan te komen. De handreiking
bevat ook de randvoorwaarden waaraan
verpleeghuizen moeten voldoen. De
handreiking zal vrijdag 8 mei gereed zijn.
Op verschillende plaatsen wordt ook
gezocht naar alternatieven voor het
bezoek. Zo zijn er voorbeelden van
speciale huisjes, containers etc. waarbij
bezoekers en bewoners gescheiden door
plexiglas of plastic schermen elkaar toch
kunnen zien en spreken. Op de website van
Actiz zijn verschillende voorbeelden te
vinden.
Zie:
Oplossingen
tegen
eenzaamheid in het verpleeghuis
V RIJSTELLING EIGEN BI JDRAGE W MO
Minister De Jonge van VWS heeft de kamer
in een brief laten weten dat de eigen bijdrage, het abonnementstarief, van de
Wmo in de maanden april en mei 2020
niet wordt geïnd. Dit geldt voor alle Wmocliënten, behalve cliënten met de voorzieningen beschermd wonen en opvang. Van
het CAK ontvangt u bericht over dit besluit
en zij zorgen ook voor de administratieve
afhandeling. De reden is dat het te ingewikkeld zou worden om per cliënt te kijken
of deze wel of niet de zorg en/of ondersteuning heeft gehad. Vandaar dat de regeling
voor iedereen geldt. Wel moeten de gemeenten zich inspannen om de zorg zo snel
mogelijk door te laten gaan hetzij regulier,
hetzij op aangepaste wijze. In het uitzonderlijke geval dat zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) wegvalt, heeft het CAK
de mogelijkheid om, voor deze specifieke
persoon, de eigen bijdrage voor één of
meer maanden niet te innen. Hiervoor
moet je contact opnemen met je zorgkantoor en het CAK.Zie ook www.pgb.nl
Op de website van Per Saldo, de belangenvereniging voor PGB-houders, is een lijstje
te vinden met allerlei informatie en veelgestelde vragen rond PGB en Corona:
www.pgb.nl
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B ESCHERMINGSMIDDELEN
MANTELZORGER EN ZORGPROFESSIONAL

In deze coronatijd gelden er extra maatregelen van het RIVM voor mantelzorgers en
vrijwilligers t.a.v. de hygiëne. Dit naast de
gebruikelijke adviezen t.a.v. bijvoorbeeld
het dragen van sieraden, de haardracht
etc.
 Mantelzorgers en vrijwilligers moeten
de algemene hygiëneadviezen van het
RIVM volgen.
 Als de cliënt waar je mantelzorger van
bent geen coronaklachten heeft, hoef je
geen persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.
 Als je cliënt wél coronaklachten heeft en
je levert als mantelzorger ook een bijdrage aan de persoonlijke verzorging
van je naaste, dan moet de zorg worden
overgenomen door zorgprofessionals
die beschermingsmiddelen gebruiken.
 Heb je als mantelzorger klachten die
zouden kunnen duiden op corona? Dan
ben je verplicht in thuisquarantaine te
gaan. Als je cliënt in hetzelfde huis
woont, moet ook deze persoon in quarantaine. Professionals nemen dan de
zorg over van de mantelzorger.
Minister van Rijn (Medische Zorg) verruimt
de regeling voor het dragen van mondkapjes in de thuiszorg, wmo en voor mantelzorgers: Zorgprofessionals kunnen beredeneerd afwijken van de RIVM-richtlijncrisis.
Voor medewerkers, zoals onder meer
werknemers in de huishoudelijke hulp, in
de thuiszorg en wmo mogen deze persoonlijke beschermingsmiddelen aanvragen bij
hun instelling als ze dat nodig vinden. Ook
voor mantelzorgers zullen in de komende
weken meer middelen beschikbaar komen,
bijvoorbeeld via apotheken. Er is echter
nog steeds sprake van schaarste, dus op
dit moment zijn goede mondmaskers en
handschoenen etc. slechts beperkt beschikbaar.

ondersteuning is. Uitgangspunt is dat de
zorg op de juiste plek, op het juiste moment, door de juiste persoon, doelmatig en
in goede samenhang wordt verleend.
Van de zorgstandaard dementie is er ook
een publieksversie ontwikkeld. De publieksversie is een samenvatting van de
zorgstandaard dementie en is bedoeld voor
hulpverleners, mensen met dementie en
mantelzorgers. In de publieksversie, die
gemaakt is door Alzheimer Nederland, kan
men lezen wat ze mogen verwachten van
de zorgprofessionals en wat men ook zelf
kan doen. De zorgstandaard is samengevat
in 10 voorwaarden voor goede zorg.
 Download de tips voor dementiezorg
tijdens corona
 Lees ook: Tips bij probleemgedrag door
coronamaatregelen
Bron www.actiz.nl
V ERNIEUWD OVERZICHT REGIONALE
INITIATIEVEN LEVENSVRAGEN

Ingrijpende gebeurtenissen zoals de coronacrisis hebben een grote impact op het
leven van ouderen. Wanneer de toekomst
onzeker wordt en gevoelens van kwetsbaarheid of isolement toenemen, kunnen
levensvragen opspelen. Het Platform Regionale Initiatieven Levensvragen (PRIL)
biedt vitale en kwetsbare thuiswonende
ouderen ondersteuning op het gebied van
zingeving en levensvragen. Dit aanbod
vind je terug in een nieuw overzicht.
Bekijk het nieuwe overzicht van regionale
initiatieven
Wil je meer informatie over PRIL? Neem
contact op met Marijke Wulp, mail naar:
mwulp@agora.nl. Lees meer over Agora op
www.agora.nl

Z ORGSTANDAARD D EMENTIE 2020
De Zorgstandaard Dementie 2020 is een
herziening van de zorgstandaard dementie
uit 2013. De standaard is bedoeld voor professionals en beschrijft vanuit het perspectief van de personen met dementie en hun
mantelzorgers wat goede dementiezorg en
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TOOLBOX B ETEKENISVOL C ONTACT

PROJECTEN
R ELIGIEUS ERFGOED MENSLIEVENDE ZORG

Zorgverleners in instellingen en in de wijk
worden regelmatig geconfronteerd met het
sterven van een cliënt of patiënt. In deze
toolbox hebben we een eenvoudig te gebruiken overzicht gemaakt van manieren
om afscheid en verlies voor zorgverleners
vorm te geven. De toolbox ondersteunt om
tijd te nemen en ruimte te maken voor de
emoties en gedachten die afscheid oproepen. De 24 praktische voorbeelden in deze
toolbox laten zien hoe het herdenken van
bewoners en cliënten een duidelijke plek
kan hebben in de zorg.
Reliëf maakte deze toolbox in samenwerking met Marije Vermaas
(HuisvanChesed.nl) ten behoeve van de
Coalitie Van Betekenis tot het
Einde (www.ikwilmetjepraten.nu).
De toolbox is gratis te downloaden via de
site van Reliëf: www.relief.nl
H ANDREIKING ETHISCHE VRAAGSTUKKEN
De uitbraak van het coronavirus stelt zorgprofessionals in de langdurige zorg voor
lastige situaties en ethische dilemma's. Het
gaat daarbij vaak om zorg voor ouderen en
mensen met een kwetsbare gezondheid.
Reliëf maakte een handreiking ethische
vraagstukken en corona in de langdurige
zorg met adviezen voor de morele dilemma's waar deze crisis ons voor plaatst.

Het project Religieus erfgoed menslievende
zorg is ondanks corona in volle gang. Deze
laatste maanden van het project wordt nog
hard gewerkt aan diverse activiteiten. We
lichten er twee in het bijzonder uit.
TV-serie menslievende zorg
Een van de grootste wensen van de religieuzen was het maken van een tv-serie
waarin menslievende zorg centraal staat.
Mede dankzij een bijdrage van KOS is het
mogelijk hier invulling aan te geven. Momenteel zijn we met KRO-NCRV druk bezig
met de voorbereidingen hiervan. We hopen
dat de tv-serie in het najaar uitgezonden
kan worden. Zodra we meer weten, hoort
u dat natuurlijk ook.
Zinspiratiedagen: op adem komen na corona
De zinspiratiedagen, inspirerende bijeenkomsten voor iedereen in de zorg, konden
helaas niet doorgaan wegens corona. We
wachten nu af of en, zo ja, wanneer we
toch nog een zinspiratiedag kunnen organiseren. We hopen dat de middagen een
mooi moment zullen zijn voor cliënten,
zorgverleners en familie om na een crisisperiode even op adem te kunnen komen.
Tijdens deze middagen is er ruimte om met
elkaar in gesprek te gaan over wat u en de
ander beweegt. We doen dat in samenwerking met de trainers van de retraite Compassie in de zorg. Het is (tegen vergoeding)
mogelijk om deze dagen ook bij u op locatie te organiseren in 2021. Heeft u daarin
interesse, neem dan even contact op met
Reliëf, info@relief.nl.

Andere materialen rond dilemma's in deze
coronatijden zijn te vinden op onze coronapagina.
Bron www.relief.nl
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U PDATE KNR-PIN C ORONAHULP
Als gevolg van de coronamaatregelen zijn
veel maatschappelijke en kerkelijke organisatie in Nederland getroffen. Veel projecten die de KNR-PIN ondersteunt, zijn
vertraagd of kunnen zelfs niet doorgaan.
Toch zien we dat in deze crisis ook veel positieve initiatieven ontstaan en organisaties
zoeken naar creatieve oplossingen om projecten toch te laten doorlopen.
Tot dusver heeft de KNR-PIN van 14 religieuze instituten mooie toezeggingen ontvangen om projecten gericht op noodhulp
tijdens de coronacrisis te kunnen ondersteunen. In totaal heeft de KNR-PIN tot nu
toe een bedrag van €56.500,- hiervoor van
De KNR-PIN heeft inmiddels aan Netwerk
DAK ten behoeve van het Noodfonds voor
dak- en thuislozenopvangcentra en inloophuizen een bedrag van €15.000,- ter beschikking gesteld. Uit het noodfonds worden kleine uitkeringen gedaan ten behoeve
van inloophuizen. In de eerste weken
moesten de inloophuizen noodgedwongen
hun deuren sluiten. Hierdoor kwam de opvang van de dak- en thuislozen in het gedrang. Middels het noodfonds kon er bij-

de religieuze instituten ontvangen. Heel
veel dank hiervoor! Extra hartverwarmend
is uw bijdrage, met de wetenschap dat het
coronavirus zo hard heeft toegeslagen binnen de diverse kloostergemeenschappen
onder ons.
Financiële hulp voor veel hulporganisaties
zal de komende tijd zeer nodig zijn, omdat
de financiële gevolgen van de coronamaatregelen niet te overzien zijn. Steeds meer
mensen zullen hun baan verliezen, beroep
moeten doen op de bijstand en in armoede
terechtkomen. Als KNR-PIN hopen wij namens de religieuzen een belangrijk steentje te kunnen bijdragen, uit solidariteit voor
de meest getroffen kwetsbare mensen.
voorbeeld een ‘broodkar’ aangeschaft worden om de vaste bezoekers toch van eten
te kunnen voorzien of voor het verstrekken
van wat daggeld aan dak- en thuislozen,
omdat de mensen geen geld meer ophalen
van voorbijgangers of voor het aanschaffen
van bijvoorbeeld telefoonkaarten.
Daarnaast hebben we aan de onderstaande
twee doelen ieder een bedrag van
€25.000,- ter beschikking gesteld.

K LEINE CORONAHULP S AMENWERKINGSVERBAND DIVERSE FONDSEN
Toen in de eerste dagen na de coronacrisis bleek dat er overal initiatieven werden opgestart om mensen te gaan helpen die leden
onder de gevolgen daarvan, kwam de Haella Stichting op het idee
om samen met andere fondsen, een fonds in het leven te roepen
voor vrijwilligersinitiatieven. Onder het mom ‘we beginnen gewoon’
startte Haella samen met Fonds 1818 www.kleinecoronahulp.nl. binnen een week na de
afgekondigde maatregelen. Inmiddels doen er 19 fondsen mee. Kleine coronahulp richt zich
op drie onderwerpen:
- Daklozen en mensen zonder papieren. Heel veel mensen die zich tot nu toe konden
redden maar nu hun baan in horeca of schoonmaak kwijt zijn, hebben nu geen geld
om te eten en dreigen, zeker nu het langer duurt, ook hun huis kwijt te raken omdat
ze de huur niet kunnen betalen. Het is mooi om te zien dat er initiatieven ontstaan die
mensen bereiken die voor officiële instanties vaak onbereikbaar zijn.
- Voedsel. In de eerste weken zagen we vooral aanvragen als aanvulling op gesloten
voedselbanken. Nu die veelal weer open zijn zien we ook hier dat er een hele nieuwe
groep mensen is die een beroep doen op voedselinitiatieven door het kwijtraken van
inkomen zoals de ZZP'ers die door hun reserves heen raken. De grootste groep is
echter de mensen die tot nu toe net buiten de voedselbank vielen maar het nu niet
meer redden.
- Eenzaamheid. De eerste aanvragen richtten zich vooral op eenzame ouderen en verzorgingshuizen, nu komen er steeds meer aanvragen voor ‘vergeten’ doelgroepen:
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mensen met psychische problemen, jongeren in instellingen, eenzame jongeren en
ook hier de groep die nergens in beeld was maar nu door vrijwilligersinitiatieven worden ‘ontdekt’. De mensen die zichzelf wel redden, maar nu geen vangnet van kennissen in de buurt hebben.
Het beschikbare budget van Kleinecoronahulp is nu bijna 250.000 euro. Er zijn inmiddels 90
projecten goedgekeurd, waaronder een project van ONS Soepje te Tilburg. Inmiddels brengt
ONS Soepje soep en volledige maaltijden bij bijna 200 adressen. De actie heeft zo veel succes, dat nu zelfs de burgemeester meehelpt en langs de deuren gaat met soep. Een ander
project dat wordt gesteund is van Coronahulp Wijchen Vrijwilligers een project om 'buurtgenoten' te helpen met een boodschap, voorkomen van vereenzaming en dergelijke. Het is
hartverwarmend om te zien hoe duizenden vrijwilligers zich met hart en ziel inzetten.
V OEDSELBANKEN N EDERLAND C ALAMITEITENFONDS
Half maart van dit jaar heeft het bestuur van Voedselbanken Nederland besloten een Calamiteitenfonds voedselbanken in het leven te roepen. Dit fonds was bedoeld om een worstcase-scenario van de coronacrisis voor de eerste 13 weken aan te kunnen en voedselnood
bij de groeiende groep klanten te kunnen voorkomen. Al heel snel deed KNR-PIN een toezegging € 25.000 voor dit fonds. Een hartverwarmende schenking en een blijk van vertrouwen waar Voedselbanken Nederland de religieuzen zeer erkentelijk voor is. Zeker omdat dat
veel ordes en congregaties die deelnemen in KNR-PIN ook de lokale voedselbanken steunen.
Dat maakt deze gift extra bijzonder.
De organisatie verwacht een sterke groei van het aantal nieuwe klanten omdat
de economische nasleep van de coronacrisis langdurige en grote gevolgen zal
hebben. De organisatie blijft zich met hart en ziel inzetten om te zorgen dat de
toch al kwetsbare groep klanten niet in voedselnood komt. In één klap is de
urgentie van de voedselbanken duidelijk geworden. Bij een groot aantal voedselbanken is al een flinke groei (10- 15 %) van nieuwe klanten te zien in de afgelopen maand.
Voortschrijdend inzicht leert dat we de eerste 13 weken als tijdshorizon moeten loslaten en
eerder aan de komende 1 tot 2 jaar moeten denken. De organisatie verwacht nu, dat
2020/2021 een steile en geen gefaseerde groei van klanten zal laten zien. Voedselbanken
Nederland denkt nu na over vragen als: Hoe absorberen we die groei, is er voldoende voedsel, moeten we voedsel bijkopen, moet worden aangevuld met supermarktwaardekaarten,
hoe gaan we dat logistiek doen, hebben we voldoende vrijwilligers enzovoort, enzovoort. De
afgelopen weken heeft de organisatie laten zien zich op tal van terreinen snel te kunnen
aanpassen aan de omstandigheden.
Alles is er op gericht voedselnood bij klanten te voorkomen, continuïteit en noodzakelijke
groei te kunnen waarborgen en het vertrouwen dat fondsen in de organisatie hebben, waar
te maken.
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L AUDATO S I ’ WEEK 16 – 24 MEI

INSPIRATIE EN GEBED
D OE MEE MET HET JAART HEMAPROJECT VAN
DE KNR
Zoals u ongetwijfeld weet, is het jaarthema
van de KNR voor 2020: Omgaan met verschillen. Eenheid en diversiteit in het religieuze leven. Een van de activiteiten in dit
kader is een project waarin tweetallen van
religieuzen zijn gevormd, die met elkaar
over dit thema corresponderen. Enkele
tweetallen zijn op dit moment al bezig. Het
levert mooie, bijzondere brieven op. We
zullen u in de komende nummers van het
KNR-Bulletin impressies geven van wat zij
met elkaar uitwisselen.
Dit project leent zich uitstekend voor deze
tijd, waarin iedereen noodgedwongen min
of meer een kluizenaarsbestaan leidt.
Daarom willen we het graag wat breder
verspreiden, en ook u in de gelegenheid
stellen om mee te doen.
Wat is de bedoeling? U maakt met één ander persoon de afspraak enkele brieven uit
te wisselen. Die brieven gaan over verschillen binnen het religieuze leven. Die verschillen kunnen heel storend zijn en conflicten oproepen. Als je echter iemand, die
heel anders denkt dan jezelf, op een dieper
niveau kunt begrijpen, worden deze verschillen juist heel waardevol en verrijkend.
Als u mee wilt doen, kunt u zich opgeven
bij
de
KNR,
via
het
mailadres
t.boesten@knr.nl. U krijgt dan enkele richtvragen die u kunnen helpen bij de correspondentie. Verder koppelen we u dan aan
iemand die zich ook heeft opgegeven. Het
kan zijn dat u al weet met wie u wilt corresponderen. Dan kunt u die persoon natuurlijk ook zelf benaderen.
De KNR is natuurlijk erg benieuwd naar wat
u met elkaar uitwisselt. We willen u daarom
vragen, als beide correspondenten dat
goed vinden, uw uitwisseling met ons te
delen. Dat kan door de teksten van de brieven aan ons toe te sturen, of door een terugblik erop te schrijven.
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Dit jaar is het vijf jaar geleden dat paus
Franciscus de encycliek Laudato Si’ publiceerde, met daarin de oproep beter te zorgen voor de aarde en de armen. Belangrijk
thema in deze brief is dat alles met alles
samenhangt. Dat is in deze tijden van corona wel gebleken. De wereld is ons gemeenschappelijk huis en we zullen er samen
goed
voor
moeten
zorgen.
De viering van vijf jaar Laudato Si’ zal vanwege alle maatregelen voornamelijk digitaal en in kleine kring worden gedaan. Op
zaterdag 23 mei is er van 14.00 – 15.45
een digitale ZOOMsessie voor jonge religieuzen over de vraag welke wereld we willen nalaten aan hen die na ons komen.
Tevens wordt er door de commissie Presentie een noveen voorbereid voor de periode van 16 t/m 24 mei. Op 24 mei is er een
wereldwijde gebedsdag. Meer informatie
volgt
binnenkort
op
de
websites
www.knr.nl en www.laudato-si.nl en zal
ook aan de oversten worden toegestuurd.
Voor vragen en aanmelden: cpr@knr.nl

M AATREGELEN

VOOR DE VIERING VAN DE
LITURGIE

De Nederlandse Bisschoppenconferentie
onderzoekt welke maatregelen per 1 juni
passend en mogelijk zijn voor het kerkelijk
leven in de parochies en meer in het bijzonder voor de viering van de liturgie. Uitgangspunten daarbij zijn de door premier
Rutte op 6 mei gepresenteerde routekaart
voor versoepeling van de coronamaatregelen en de daarin vervatte voorwaarden.
Over het resultaat hiervan worden parochies via het eigen bisdom zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Er wordt daarbij rekening gehouden met het feit dat de parochies voldoende tijd nodig hebben voor de
implementatie van de nieuwe maatregelen
van de Nederlandse bisschoppen. Verdere
informatie
volgt
binnenkort
op
www.rkkerk.nl. Vanuit de KNR zullen we de
Hogere Oversten hierover ook berichten.
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P ASTORALE COLUMN :
V AN W ITTE D ONDERDAG TOT P INKSTEREN
Witte Donderdag - Goede Vrijdag – Pasen
– Hemelvaart – Pinksteren
Kent U dit rijtje?
Het zijn de dagen in het kerkelijk jaar
waarin gevierd, herdacht wordt, dat Jezus
van Nazareth de aarde los laat (moet loslaten) en de verantwoordelijkheid voor elkaars geluk, in onze handen legt.
Het is een heftig proces wat de volgelingen
van Jezus doormaken en het gaat niet zonder slag of stoot. Ze worden bang, ze raken
verward, ze zijn van slag, ze zijn de richting
kwijt, ze zijn bedroefd, maar uiteindelijk
vinden ze de weg en de kracht om op eigen
benen te gaan staan. Het heeft alle kenmerken van een rouwproces.
De kerk heeft in de liturgie gepland dat dit
hele rouwproces in ruim 50 dagen doorlopen wordt. Wij weten, meestal uit eigen ervaring, dat zo’n rouwproces veel langer
duurt. Dat zo’n proces niet gelijkmatig verloopt en dat iedereen het op een verschillende manier doormaakt. Het verhaal van
de ‘ongelovige’ Thomas is daar een voorbeeld van.

horen als we beproefd worden, door elkaar
te vergeven en nieuwe kansen te schenken, door te delen, zacht en mild te zijn,
door trouw te blijven aan elkaar, door elkaar niet in de steek te laten.
Het mag ons tot troost en bemoediging
zijn, dat alle verdriet, elke verlieservaring
in de coronatijd niet stopt bij de rouw. Ons
geloof wijst via Hemelvaart naar Pinksteren.
Hij schenkt ons bemoediging en kracht om
het leven hier op aarde steeds weer op te
pakken. Steeds weer mooier te maken,
voor onszelf en voor anderen.
Hij stuurt ons zijn Helper (Pinksteren)
GENIET VAN HET LEVEN, MAAR GENIET
VOORAL VAN ELKAAR.
Antoon van der Steen, em. pastor

We kunnen dit proces ‘Van Witte Donderdag tot Pinksteren’ herkennen in ons eigen
leven. Hoe we de laatste woorden van een
geliefd iemand willen vasthouden (Witte
Donderdag). Hoe ontredderd we staan bij
het overlijden (Goede Vrijdag). Hoe we
door aan elkaar verhalen te vertellen, de
persoon weer in ons midden halen (Pasen).
Hoe we, na verloop van tijd, ontdekken dat
we hier op aarde ons geluk moeten vinden
in plaats van weg, omhoog, te staren (Hemelvaart). Hoe we de kracht hervinden de
draad van ons leven weer op te pakken
(Pinksteren).
Dat de apostelen, net als wij, dezelfde worsteling met hun verlies, hun verdriet hebben moeten doormaken, maakt het hele
gebeuren zo menselijk. Geeft het ook aan
ons het perspectief dat op einde van het
rouwproces Hemelvaart en Pinksteren
staat. Jezus van Nazareth zegt ons, de hemel op aarde te maken (Hemelvaart) door
mensen van liefde te zijn, door elkaar te
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