
ONZE KERKEN IN CORONATIJD (1) 
 
Tijdens de eerste Coronagolf hebben we in De Lemelervelder en op 

Sukerbiet.nl aandacht geschonken aan het werk van een aantal van onze 
inwoners in de zorg. Daarnaast hebben we de scholen in Lemelerveld aan het 

woord gelaten over deze tijd. Onlangs was er een interview met een 

Coronapatiënt. Nu zijn de kerken in Lemelerveld en Lemele aan het woord 
over deze periode. Hoe ze werken, wat ze tegenkomen aan extra problemen 

en hoe ze dit alles organiseren.  
Als eerste een bijdrage van de Heilig Hart Parochie te Lemelerveld. 

De Redactie 

 
 
KERKGANG IN CORONATIJD  
Heilig Hart Parochie Lemelerveld 
 
Het was voor veel vaste kerkgangers een fikse tegenvaller dat ze niet meer naar de 
kerk konden in het weekend en/of de dinsdagmorgen. Een stukje viering, een 
gesprekje met bekenden, een kop koffie met elkaar nadien. Het kon in één keer niet 
meer met de Lock Down in maart. De eenzaamheid ligt dan wel op de loer. Waar 
anders even een praatje gemaakt werd, koffie gedronken, is dat voor veel single 
ouderen een uitzondering geworden. 
 
Er waren totaal geen vieringen meer en geen vergaderingen, repetities et cetera. Het 
vaak druk bezette parochiecentrum ging op slot. Er was ineens bijna letterlijk geen 
Pasen en  Pinksteren. Geen samen zijn. Nog schokkender waren de uitvaarten, waar 
maar zo weinig mensen bij aanwezig mochten zijn. Soms de directe familieleden niet 
vanwege een coronageval in het gezin. 
 
Naarstig werd gezocht om toch contact te houden met de parochianen. In onze 
Emmanuelparochie werd vanuit het eucharistisch centrum, de Brigitta kerk in 
Ommen, een viering verzorgd die via Kerk TV was te volgen. In onze kerk was alleen 
kerkradio aanwezig. Maar hier was geen viering. 
 
De pastoraatgroep heeft een telefoonketen opgezet om parochianen die alleen waren 

of ziek te bellen. Bedacht werd om een bezinningskwartiertje op te zetten. Samen 
met de Brugkerk, die wel KerkTV heeft, werden deze goed bekeken. Een mooie vorm 
van onderlinge samenwerking.  
 
Na een aantal weken werd duidelijk onder wat voor richtlijnen en voorwaarden de 
kerk weer open kon voor de vieringen. Dat was nogal wat anders dan we gewend 
waren. Banken moesten zodanig afgezet worden dat de mensen niet te dicht bij 
elkaar konden gaan zitten. De 1,5 meter werd heilig in de kerk. Geen acolieten en 
koren meer. Alleen maximaal 4 zangers. Triage bij binnenkomst, handontsmetting, 
registratie en begeleiding naar de banken. Het was een goed gevoel dat het weer 
kon, maar in één keer zo anders! 
 
Wat wel goed mogelijk was, rekening houdend met de coronaregels, was het vieren 
in de buitenlucht. Zo konden we op Maria Ten Hemelopneming een goed bezochte 
viering houden in onze mooie pastorietuin. In september werd uitgaande van de 
Raad van Kerken een openluchtviering gehouden bij camping De Olde Lucashoeve 
in Lemele. Bij beide vieringen was het bovendien prachtig weer. Maar zelfs tijdens 
Allerzielen was een viering buiten nog mogelijk. Ditmaal op het kerkhof heel dichtbij 



onze dierbaren die ons helaas ontvallen zijn. Tijdens deze bijeenkomst werden ook 
de nieuwe urnenmuren door de pastoor ingezegend. 
 
Als locatieraad en pastoraatgroep hebben we later op gepaste afstand vergaderd in 
de grote zaal en bekeken wat we nog wel konden doen. Met toestemming van het 
parochiebestuur is er gezocht naar een manier om een livestream op te zetten. 
Salland ICT is mede door de crisis ook begonnen met livestream mogelijkheden. Dat 
hebben we nu geïnstalleerd en schept nieuwe mogelijkheden om de mensen toch 
vieringen mee te laten beleven vanuit onze eigen kerk. Via de knop “KerkTV” op 
onze website www.parochielemelerveld.nl kunt u tijdens de vieringen meekijken of 
later terugkijken. 
 
Alle lof voor onze vrijwilligers die zich hebben aangepast aan de regels en zich ook 
weer ingezet hebben om vieringen mogelijk te maken. Alle begrip ook voor de 
mensen die in de risicogroepen vielen en even de taken aan zich voorbij lieten gaan. 
Maar ook voor onze kerkgangers die wel kwamen. Dat maakte dat onze 
inspanningen toch gewaardeerd werden.  
 
We moeten nog steeds blijven volhouden, maar er schijnt al een beetje licht aan het 
eind van de tunnel. Het ziet er nu echt naar uit dat er begin volgend jaar een vaccin 
beschikbaar komt. Dat geeft ons hoop en uitzicht op een betere toekomst. 
Natuurlijk duurt het nog wel een poos voordat iedereen ingeënt wordt en alles weer 
normaal zal zijn, maar dan hebben we tenminste een stip op de horizon om naar toe 
te leven. Ondertussen blijft het devies: houd afstand en blijf gezond. 
 
Leo Broeks 


