Overzicht van de situatie in de gemeenten van De
Christengemeenschap wereldwijd
Bron: Oliver Steinrueck, Oberlenker in de Christengemeenschap. ( de leiding had gevraagd om
meldingen vanuit de verschillende regio's wereldwijd)
Stand van zaken: dit bericht is van 19 maart
Losjes vertaald en samengevat uit het Duits door Nina Luijken

Duitsland
In Duitsland mogen sinds maandag 16 maart geen kerkdiensten en religieuze bijeenkomsten meer
plaatsvinden. In bijna alle Duitse gemeenten celebreren de priesters onder elkaar, en de leden
wordt dit meegedeeld zodat zij de diensten innerlijk kunnen begeleiden.
Nederland-Vlaanderen
Er worden diensten gehouden zonder uitdelen van communie , en in twee gemeenten nog mèt
uitdelen van de communie. Alle andere activiteiten zijn sterk gereduceerd of geschrapt.
Zwitserland
In Zwitserland is alles ten strengste verboden wat niet strikt noodzakelijk is. Daarover lopen
waarschijnlijk de meningen van priesters en de staat uiteen, maar we houden ons toch aan dit
voorschrift. Er wordt stil onder priesters gecelebreerd.
Midden-Europa ( wij zouden zeggen Oost-Europa)
In verschillende landen zijn de kerkdiensten verboden maar er wordt stil gecelebreerd.
Rusland
In Rusland mag verder worden gewerkt met een deelnemer maximum van 50 personen.
Italië en Frankrijk
Hier geldt huisarrest voor iedereen maar sommige priesters hebben toch de mogelijkheid in eigen
ruimte of in gemeenteruimtes te celebreren al naar gelang hun woonsituatie.
Spanje
Hier zijn geen gegevens binnengekomen
Groot-Brittannië
In Groot-Brittanië is door de priesters besloten alle activiteiten inclusief openbare
mensenwijdingsdiensten te onderbreken, op dringende raad van de overheidsinstanties.
Ministranten mogen nog wel bij diensten aanwezig zijn.
Regio Noord ( = Skandinavië)
Vier dagen oud bericht sinds deze brief op 19 maart is opgesteld, dus sitiuatie van 15 maart. In
Denemarken en Noorwegen mag niet meer openbaar worden gecelebreerd. De priesters, die bij de
wijdingen in Hamburg aanwezig waren moesten bij terugkeer 14 dagen in quarantaine gaan. In
Zweden gaat het gemeenteleven normaal verder maar er wordt geen communie uitgedeeld. In

Finland, waarheen twee nieuwgewijde priesters zijn uitgezonden kan ook gecelebreerd worden,
ook zonder communie uitdelen. In Litouwen kon zondag 15 maart nog gecelebreerd worden maar
waarschijnlijk nu niet meer.
Zuidelijk Afrika
Hier wordt gecelebreerd hoewel in Zuid-Afrika de noodtoestand is uitgeroepen. De communie
wordt uitgedeeld en er vinden in de gemeenten uitvoerige gesprekken plaats over de communie.
Volgende week hebben de priesters er synode maar de of een collega uit Namibië mag Zuid-Afrika
niet in.
Australië en Nieuw-Zeeland
Hier wordt gecelebreerd en de communie uitgedeeld, zolang niet meer dan 100 mensen aanwezig
zijn. Dit is voor de gemeenten aldaar geen probleem.
Zuidamerika
Hiervan is alleen bekend dat in Lima, Peru, sinds 18 maart ook geen openbare bijeenkomsten
meer zijn toegestaan.
Noordamerika
Hier wordt in de meeste gemeenten gecelebreerd en de communie uitgedeeld. Er vinden veel
gesprekken over de communie plaats. In Boston zijn een aantal mensen in de gemeente
momenteel in quarantaine inclusief een van de priesters, nadat een ministrant positief op
coronavirus testte. In San Francisco is een uitgangsverbod van kracht waardoor het werk in de
gemeente moest worden stilgelegd. In Los Angeles heeft de burgemeester alle bijeenkomsten in
de stad verboden, en de kerken gevraagd ( vanwege de Amerikaanse grondwet) geen
bijeenkomsten te houden. De geplande Engelstalige synode volgende week met priesters uit vier
continenten moest worden geannuleerd.
De brief sloot met een hartelijke groet van Oliver Steinrueck, Oberlenker in De
Christengemeenschap.

