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Geachte {{aanhef}} {{volledigeachternaam}},
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van
actuele zaken, sturen wij u het volgende bericht.

Vernieuwd protocol
‘Kerkelijk leven
op anderhalve meter
Onder meer verruiming van de
mogelijkheden voor het vieren van
de sacramenten als doopsel, eerste
communie en vormsel
Het was al aangekondigd dat de
protocollen vernieuwd en verruimd
zouden worden. De belangrijkste
wijzigingen zetten wij voor u op een
rijtje.

Reserveren/registreren
In het onderstaande schema wordt duidelijk gemaakt wanneer er gereserveerd/geregistreerd
moet worden. Voor de parochiekerken binnen de federatie zijn de maximum capaciteiten
bepaald in de anderhalvemeter opstelling. Hierbij een overzicht van de capaciteiten:
H. Kruisvinding:
180 gemaximeerd op 100
St. Joris
85
de Emmaüsgangers
65
St. Augustinus
50
St. Bavo
90
Boven de 100 personen moet er gereserveerd/geregistreerd worden, en als er naar
verwachting meer personen komen dan de maximum capaciteit van het kerkgebouw.
Alleen bij de St. Augustinus is (vooralsnog) de verwachting dat er meer dan 50 mensen naar de
vieringen willen komen. Daarom is het vooraf reserveren/registreren voor de St. Augustinus
nog steeds van toepassing.
Bij de andere parochiekerken is (mede gezien de vakantieperiode) de verwachting dat we niet
aan het maximum aantal personen zullen komen. Daarom vervalt daar het
reserveringssysteem.
Wel blijft van toepassing dat bij binnenkomst aangemeld moet worden (uw wordt geteld) en het
checkgesprek dient plaats te vinden.
Een aanvullende bepaling binnen de federatie is:
Indien het uitzonderlijke geval zich voor doet dat de maximum capaciteit wordt bereikt, wordt de
toegang van meerdere aanmelders geweigerd. Deze krijgen dan wel de toezegging (de naam
wordt genoteerd) dat zij bij de volgende zondagsviering bij voorrang worden toegelaten.

Dopen, 1e H. Communie en Vormsel
De toediening van het doopsel is weer
mogelijk. Ook de vieringen van de 1e H.
Communie en de viering met de toediening van
het H. Vormsel zijn weer mogelijk.
Dit steeds met inachtnemening van het
maximum aantal aanwezigen en dat de regels
van hygiëne en gezondheid volledig en de
regel van anderhalve meter zoveel mogelijk
worden nageleefd. De enige uitzondering op de
regel van anderhalve meter geldt op sommige
momenten voor de bedienaar.

Muzikale en vocale medewerking
• Geen gezangen door gelovigen (volkszang)
tijdens de viering
• Een cantor of enkele zangers kunnen zingen
mits
o er tussen elke zanger minimaal 1,5 meter
afstand is, bij voorkeur niet achter elkaar,
maar in een zigzag formatie;
o er een goede ventilatie is ;
o er ten behoeve van eventueel bron- en
contactonderzoek door de GGD een presentielijst van de zangers wordt bijgehouden
o de richtlijnen van het RIVM voor koren en zangensembles en voor ventilatie strikt worden
nageleefd;
Bij het begrip ‘enkele zangers’ wordt geen absoluut maximum genoemd, omdat dit arbitrair is en
geen recht doet aan het feit dat plaatselijke omstandigheden met name m.b.t. ventilatie zeer
kunnen verschillen.
• De richtlijnen van het RIVM zijn te vinden via: https://lci.rivm.nl/koren-zangensembles en
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/generiek-kader-coronamaatregelen (zie het
onderdeel “Extra aandachtspunten voor koren en zangensembles”)
• Bij twijfel over de ventilatie en luchtstromen in de ruimte raadt het RIVM aan professioneel
advies in te winnen.
Commentaar: lastig uitvoerbaar
Gezien de strikte richtlijnen, lijken er voor de koren binnen de federatie nog weinig
mogelijkheden om weer echt te kunnen gaan zingen (zowel repeteren als uitvoeren).
Vooralsnog is de mogelijkheid van een cantor of enkele zangers (1 tot 3 personen) de enige
redelijke oplossing om weer gezang te laten horen tijdens de vieringen. Muzikale begeleiding
(van piano/orgel) behoort wel tot de mogelijkheden.
Koorrepetities en zingen tijdens vieringen uitstellen tot na de vakantieperiode
Tijdens de vakantieperiode liggen de meeste koorrepetities en uitvoeringen normaal gesproken
toch al stil. Het is daarom geen gek idee om een beslissing om te gaan repeteren voorlopig uit
te stellen tot 1 september. Dan kan ook rustig bekeken of aan alle richtlijnen kan worden
voldaan. Wellicht zijn de richtlijnen dan ook weer verruimd.
Initiatieven om te gaan zingen (en repeteren?) met 1 tot 3 zangers worden natuurlijk van harte
aangemoedigd.

Alle protocollen op een rijtje
Wilt u alle protocollen nalezen, klik dan op de
links die hieronder staan vermeld. Sommige
richtlijnen zijn (meestal om praktische redenen)
binnen de federatie anders opgelost (o.a. het ter
communie gaan). Daarover is dan al eerder
bericht in de Nieuwsbrieven of in het MMM.

- Factsheet kerkelijk leven op anderhalve meter
- Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter: Gelovigen
- Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter: Bedienaren
- Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter: Kerkgebouwen
- De wijzigingen op een rijtje

Zondag 12 juli:

In Goede Aarde
Een mooie zondagsliturgie rond het
woord van God! Eigenlijk is het waar
voor alle liturgie: onze eredienst begint
bij God, Hij spreekt het eerste woord.
Ons bidden is luisteren en
antwoorden.
De lezing van de profeet Jesaja geeft
een beeldrijke beschrijving van de
werkzaamheid en vruchtbaarheid van
Gods woord. De antwoordpsalm 65
sluit daar helemaal bij aan. Het
keervers daarentegen grijpt al vooruit
naar het evangelie: Het zaad viel in
goede grond en bracht vruchten voort.
< Open hier het boekje >
Wilt nu naar de live-stream op woensdagavond kijken?!
Ga dan naar de webite van de Federatie. Daar wordt dan ook het boekje van de viering
opgenomen: < klik hier >
Geen mail meer ontvangen / Suggesties
Indien u geen gebruik meer wil maakt van deze berichtenservice, kunt u ons een mail sturen.
Dan verwijderen wij uw e-mailadres uit de databank.
Ook als u op- of aanmerkingen heeft of suggesties, dan horen wij dat graag van u.
U kunt uw e-mail sturen aan: info@hmariamagdalena.nl
De Nieuwsbrief is ook te lezen via deze link: < Nieuwsbrief >
De Nieuwsbrief is een service van de
R.K. Federatie H. Maria Magdalena ~ Reyerdijk 67 ~ 3079 NC Rotterdam ~ 010-4838390
e-mail: info@hmariamagdalena.nl website: www.hmariamagdalena.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@hmariamagdalena.nl toe
aan uw adresboek.

