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Mondkapjesperikelen 
Het is wat met die mondkapjes. Eerst 
hoorden we dat ze geen bescherming 
zouden bieden en dat dragen ervan geen 
toegevoegde waarde zou hebben. De 
hele wereld zagen we op de televisie 
mondkapjes dragen, maar de Nederland-
se deskundigen hielden voet bij stuk: 
niet-medische mondkapjes boden geen 
extra bescherming tegen het corona-
virus. 
 

 
 
Inmiddels zijn we heel wat discussies, 
verwikkelingen en persconferenties 
verder. We krijgen zelfs een nationale 
mondkapjesplicht die op 1 december 
ingaat en in ieder geval drie maanden 
duurt. Op het niet dragen van een mond-
kapje in publieke binnenruimtes komt 
zelfs een boete te staan van € 95,-. 
Kerken, moskeeën, tempels en synago-
gen worden echter uitgezonderd van de-
ze mondkapjesplicht. De uitzondering 
zorgt veel ophef. De uitzonderingspositie 
van kerken ligt onder vuur. Maar is dat 
wel terecht? 
Van overheidswege horen we dat er ook 
in onze kerk geen mondkapjesplicht is. 
Maar wat er in onze kerken gebeurt, 
daar gaat de overheid en minister-

president Rutte niet over. De scheiding 
tussen kerk en staat is een belangrijk en 
waardevol gegeven in ons land.  
Daarom is het belangrijk wat de 
bisschoppen in het interkerkelijk Contact 
In Overheidszaken (CIO) hebben afge-
sproken. De regeling die er al was blijft 
óók per 1 december gehandhaafd:  
 
Er geldt een dringend advies dat 
aanwezigen een mondkapje dragen 
(volgens de richtlijnen van de over-
heid) dat bij voorkeur alleen tijdens 
het ontvangen van de H. Communie 
wordt afgedaan. 
 
In de parochie hoor ik hier en daar dat 
het dragen van een mondkapje in de 
kerk na de opmerking van minister-pre-
sident Rutte niet meer hoeft. Dat is dus 
niet zo. Onze eigen kerkelijke regeling 
blijft onverminderd van kracht. Laten we 
ons daaraan houden. Aan één “Stap-
horst” hebben meer dan genoeg. Kerken 
hebben een uitzonderingspositie, maar 
dat doet een extra beroep op onze eigen 
verantwoordelijkheid om hiermee zorg-
vuldig om te gaan. 
 

 
 
Een koster in België voorzag alle hei-
ligenbeelden in zijn kerk van een mond-
kapje. De heiligen geven ons toch altijd 
het goede voorbeeld? Waarvan akte. 
 
pastoor Albert Buter 



Aanmelden voor vieringen 
U moet zich vooraf aanmelden voor de 
weekendvieringen (max. 30 personen).  
 
Sappemeer 
Secretariaat: 0598-392492 
Woensdag en vrijdag 9.30 – 11.30 uur 
 
Nieuwe Pekela 
Henriëtte Schrör: 0597-647188 
b.g.g. antwoordapparaat inspreken 
 
Oude Pekela 
Rita Arends: 06-46418221 
 
Veendam 
Ingrid Schröder: 06-24484956 
ingrid.j.m.schroder@gmail.com 
 
Winschoten 
Secretariaat: 0597-432277 
Dinsdag en vrijdag 9.30 -11.30 uur 
of: vituswinschoten@gmail.com 
---------------------------------------------- 
 
Adventsactie 2020 
Dit jaar staat de Adventsactie in het 
teken van voedselzekerheid. Het thema 
is ‘Delen smaakt naar meer’.  
De armoedeval wordt het wel genoemd: 
de vicieuze cirkel van armoede, onder-
voeding, ziekte, gebrekkige opleiding en 
weer armoede. Ondervoeding is een 
belangrijke schakel in deze cyclus. 
Adventsactie wil daar iets aan doen en 
steunt dit jaar diverse projecten die er-
voor zorgen dat gezinnen zelf groente, 
granen en fruit kunnen verbouwen en zo 
beschikken over gezond en gevarieerd 
voedsel. Daarmee wil Adventsactie de 
vicieuze cirkel helpen doorbreken. 
 
Adventsactie steunt dit jaar projecten die 
zich richten op voedselzekerheid. Zo krij-
gen in DR Congo 50 gezinnen de be-
schikking over gemeenschappelijke ak-
kers, materialen en zaaigoed. In Nicara-
gua leren families nieuwe landbouw-
technieken met het oog op de aanhou-
dende droogte en op de Westbank wor-
den boerengezinnen geholpen bij het 
opzetten van landbouwbedrijfjes.  
Doneer aan Adventsactie: NL89 INGB 
0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie, Den 
Haag 
 
www.adventsactie.nl 

TER INSPIRATIE 
 
Evangelie zondag 29 november 
(1e Zondag van de Advent) 
Mc. 13, 33-37 
 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 
“Weest op uw hoede, weest waakzaam; 
want gij weet niet wanneer het ogenblik 
daar is. Het is er mee als een man, die in 
het buitenland vertoeft. Bij het verlaten 
van zijn huis heeft hij aan zijn dienaars 
het beheer overgedragen, aan ieder zijn 
taak aangewezen en de deurwachter 
bevolen waakzaam te zijn. 
Weest dus waakzaam, want gij weet niet 
wanneer de heer des huizes komt, ‘s 
avonds laat of midden in de nacht, bij 
het hanengekraai of ‘s morgens vroeg. 
Als hij onverwachts komt laat hij u dan 
niet slapend vinden. En wat Ik tot u zeg, 
zeg Ik tot allen: weest waakzaam!” 
---------------------------------------------- 
 
Onbetaalbaar  
Ze zijn onbetaalbaar, 
zij die een neus 
hebben voor de kleine 
noden van hun buren, 
zij die maar een half woord nodig 
hebben om te verstaan, zij die altijd iets 
extra in de ijskast hebben voor een 
plotse gast. 
 
Ze zijn onbetaalbaar, zij die steeds weer 
de vinger op de open wonde leggen, zij 
die geduld opbrengen voor altijd weer 
dezelfde vragen, zij die tegen beter 
weten in toch maar opnieuw beginnen. 
 
Ze zijn onbetaalbaar, zij die achter re-
gels en wetten de mens zien, ook de 
sukkelende, zij die begrip opbrengen 
voor hen die zich de derde keer stoten, 
zij die willen geloven dat mensen op hun 
manier echt hun best doen. 
 
Ze zijn onbetaalbaar, zij die met open 
ogen leven en met een open hart, die 
weten dat zelfs rechtvaardige wetten 
mensen niet altijd tot hun recht laten 
komen.  
Ze zijn on-be-taal-baar zij die met 
vreugde gerechtigheid beoefenen; God 
zal hen tegemoetkomen. 
                                         Kris Buckinx 


