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 Rotterdam, vrijdag 13 maart 2020 
 
Beste leden en belangstellenden, 

In de samenleving is er veel onrust over het nieuwe griepvirus COVID-19. Als convent brengen 
we jullie graag op de hoogte van hoe wij hier mee willen omgaan. De communie zal tijdens de 
mensenwijdingsdiensten in de Rotterdamse gemeente op de gebruikelijke wijze worden 
uitgedeeld.  

De mensenwijdingsdienst is het hart van ons gemeenteleven. Er aan deelnemen gebeurt uit 
een vrije keuze en uit een innerlijke behoefte zo deel te hebben aan de heilbrengende kracht 
van Christus. Het is daarbij goed om te noemen dat tijdens iedere dienst de celebrerende 
priester ook voor de gehele gemeente de communie neemt en verder voor allen die – 
ongeboren of gestorven – vanuit de geestelijke wereld de dienst mee voltrekken. Ook voor de 
aarde en de elementenwezens die daarin werken wordt in de dienst op deze wijze de 
communie genomen.  

Wie eenmalig of gedurende een periode, vanuit zorg om zijn/haar eigen gezondheid of die 
van een ander, afziet van het persoonlijk ter communie gaan, kan wellicht dit moment van de 
priestercommunie op een nieuwe en verdiepte wijze beleven en ontvangen. Wie zich ziek 
voelt kan besluiten vanuit “gezond verstand” niet naar de Michaëlkerk te komen voor de 
mensenwijdingsdienst maar in het eigen ochtendprogramma ruimte te geven aan het credo 
en het Onze Vader. Ieder die dat wil kan ons dan vragen om de uit deze diensten bewaarde 
substanties te mogen ontvangen in de huiscommunie (een korte viering in priestergewaad bij 
iemand thuis). 

Tot slot een klein citaat uit de brief van de Kring van Zeven aan de wereldwijde priesterkring 
dat wij met jullie willen delen:  

"Door de uitbreiding van het virus wordt duidelijk, hoe onvoorstelbaar verbonden we met 
elkaar zijn over de gehele wereld. En dat betreft ook de angst en het in de ban daarvan zijn, 
die zich snel overal verspreidt. Het virus werkt vereenzamend, afzonderend; de naaste wordt 
als een bedreiging beleefd, angst en isolatie zijn het gevolg. Ons sacramentele handelen is juist 
in zo'n situatie dringend nodig, omdat het gezondmakend, helend en verbindend werkt."  

Hartelijke groet,  
het convent van de gemeente Rotterdam,  
Hilde Cauwenbergh   Ignaz Stegeman   Karel-Jan Tolsma 


