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Abcoude, 24 januari 2020
Aan de leden van de Cosmas en Damianus geloofsgemeenschap in Abcoude

Lieve mensen,

Zoals u weet zal op 2 februari een gezamenlijke viering plaatsvinden van de
geloofsgemeenschappen Mijdrecht/Wilnis, Vinkeveen en Abcoude in de kerk in
Vinkeveen.
Dit is de zgn. clusterviering waarin wij met elkaar eucharistie vieren. Met elkaar vieren
geeft ons de gelegenheid om elkaar te leren kennen en om de drempel voor kerkbezoek in
andere geloofsgemeenschappen te verlagen..
Tijdens deze clusterviering zal er geen viering zijn in onze kerk.
Op 11 december heeft een groep betrokken personen uit onze geloofsgemeenschap in het
Platform Parochianen de wens uitgesproken om op de zondagmorgen van deze
clusterviering het Trefpunt open te stellen zodat zij elkaar daar kunnen ontmoeten.
De leden van de Locatieraad en Pastoraatgroep hebben begrip voor de redenen die deze
parochianen noemen om niet deel te nemen aan de clusterviering en om toch bij elkaar te
willen komen. Hun argumenten zullen wij ook naar voren brengen tijdens de vergadering
van de Locatieraad en de Pastoraatgroep met het Pastoraal Team en het Parochiebestuur
en bij de evaluatie van de clustervieringen.
Echter, wij willen graag het plan van het parochiebestuur en het pastoraal team om een
paar keer in een groter verband, het cluster, eucharistie te vieren een kans geven. Wij zijn
benieuwd naar de mogelijkheden die dit biedt. Wij zouden het heel fijn vinden wanneer
veel mensen vanuit onze geloofsgemeenschap aan deze gezamenlijke viering deelnemen.
Immers, kerk zijn en vieren doe je samen.
Om te onderstrepen dat wij het belangrijk vinden om het vieren in een cluster een kans te
geven, hebben de Locatieraad en de Pastoraatgroep besloten dat het beter is wanneer het
Trefpunt niet open is op deze zondag.

Stromen van levend water

Wij realiseren ons dat een aantal parochianen hierdoor teleurgesteld zal zijn en uiteraard
vinden wij dat niet leuk.
Graag willen wij voor de afsluiting van deze brief gebruik maken van de groet van Pastoor
Griffioen in zijn berichten, die luidde
Alle goeds, met vriendelijke groet,

Namens de Locatieraad

Namens de Pastoraatgroep

Edwin Reuling

Loes Geerlings
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