Onderwerpen:

- Versoepelingen per 25 september
- Vieringen via de live stream

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

De kerken mogen weer (bijna) helemaal open
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij
kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd
kan worden.
Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn.
Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om met elkaar rekening te houden zowel bij het kiezen
van een plaats als bij het lopen door de kerk.
De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die
kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen
coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.
Vaccineren
Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn,
zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen
nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren. ‘Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel
zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van
liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren’.
Volkszang
Volkszang is met ingang van 25
september weer toegestaan.
Koren
Ook koren mogen weer in volledige
samenstelling zingen, op
voorwaarde dat zij de regels van het
RIVM voor koren en
zangensembles volgen. Dit betreft
regels over opstelling (op dit
moment nog 1,5 meter afstand en in
zigzagformatie), ventilatie, spuien
enzovoort. Kijk hier voor meer informatie: Generiek kader coronamaatregelen | RIVM
Noot van de redactie m.b.t. de koren
Voor de koren binnen de federatie zal er dus in de praktijk nog weinig veranderen gezien de
beschikbare ruimte in de kerken voor de koren.. Nog steeds geldt 1,5 meter afstand tussen de
koorleden en een opstelling in zigzagvorm.
Wel kan er dus weer geoefend worden met het hele koor als de hele kerk wordt benut om de 1,5
meter te waarborgen.
Communie
De communie kan ook weer met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking
van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd; ook een gelaatsscherm
(of mondkapje) kan gebruikt worden. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan.
Dankbaar
De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren en
zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe in de
liturgie geen besmettingshaarden zijn geweest. De bisschoppen bidden dat dit zo blijft en dat de
gelovigen, die van harte welkom zijn bij de vieringen, hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun
naasten blijven betrachten.
Voor een overzicht van de overige regels in verband met corona per 25 september 2021 wordt
verwezen naar de website van rkkerk.nl < overige regels >

Vieringen via de livestream
Afgelopen zondag ging er iets mis met de livestream. Degenen
die probeerde te viering te volgen, werden teleurgesteld. Er was
helaas geen beeld. Wat er precies fout is gegaan, is nog niet
duidelijk maar wordt aan gewerkt.
In ieder geval wordt is het de bedoeling dat de viering van
woensdagavond (19:00 uur) en de viering van zondagmorgen
(10:00 uur) via de livestream vanuit de St. Bavo uitgezonden.
< klik op de afbeelding > om de viering te volgen

Parochienieuws / websites
Wilt u meer lezen van uw eigen parochie of van de andere parochies, dan vindt u hieronder de
links naar de parochiewebsites:
H. Drie-Eenheid
Emmaüsgangers
Sint Joris
St. Augustinus
O.L.V. van Lourdes
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.

