Onderwerpen:

- Géén vieringen na 17:00 uur, ook niet met Kerstmis
- Aanvulling op bericht: Live stream
- Corona info 1: vooraf registreren bij St. Augustinus
- VierKerstmis

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 Nederlandse bisschoppen hebben
besloten de coronamaatregelen voor de
Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit
in verband met de huidige ontwikkelingen
op het gebied van de coronapandemie. In
de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00
uur geen vieringen gehouden en dit geldt
ook voor Kerstmis.
Dit besluit gaat per direct in en betreft
zowel vieringen als andere kerkelijke
bijeenkomsten tussen 17.00 en 05.00 uur.
Andere kerkelijke bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld catechesebijeenkomsten, koorepetities of
parochiebestuursvergaderingen.
Deze kunnen na 17.00 uur uiteraard wel digitaal worden georganiseerd. Avondvieringen op
weekdagen en zaterdag worden zodanig vervroegd dat ze om 17.00 uur afgelopen zijn.
Ondanks dat het kort dag is wordt de parochies gevraagd dit zo mogelijk al uit te voeren voor
de vieringen van het komend weekend.
De eerdere maatregelen die al waren ingevoerd blijven onverminderd van kracht.
Toeleven naar Kerstmis
De bisschoppen vragen parochies om de mogelijkheden om Kerstmis overdag te vieren -ook in
de dagen van het kerstoctaaf- volop te benutten.
Het gaat aan het hart
Het besluit om met Kerstmis na 17.00 uur geen publieke vieringen toe te staan gaat de
bisschoppen zeer aan het hart. Zij herhalen dat de kerk geen bron van besmetting mag zijn. Zij
willen met hun besluit een massale beweging van mensen die tegelijk naar de
kerstnachtvieringen zouden gaan, voorkomen.
< lees het complete bericht >

Live stream
Aanvulling op bovenstaand bericht
Als er toch een mis daarna plaatsvindt, dient deze zonder
publiek te zijn. Vanuit huis kan via een live-verbinding de
viering gevolgd worden.
In de kerk wordt gevraagd alleen een pastoor, priester,
bedienaren en bij uitzondering een koor aanwezig te laten
zijn, aldus een woordvoerster.
Overdag kunnen de vieringen en kerkelijke bijeenkomsten nog wel doorgaan. Daarbij dient
iedereen zich aan de al geldende coronamaatregelen te houden, zoals anderhalve meter
afstand houden en bij verplaatsing door de kerk een mondkapje dragen. Eenmaal zittend op de
plek mag deze af.
Kleinere kerken moeten weer werken met een reserveringssysteem, zodat mensen afstand
kunnen houden. Koren mogen wel blijven zingen maar dienen ook onderling afstand te houden.
Ventilatie in de kerken blijft een prioriteit.

Registratieplicht vooraf bij
St. Augustinus Barendrecht

In verband met de grootte van het
kerkgebouw is er met ingang van zondag 5
december weer registratieplicht voor de
Augustinuskerk.
Registreren, vooraf,
kan bij Marianne de Jong.
per telefoon: 06-37557706

VierKerstmis.nl nu online:
oproep om Kerstmis te vieren ook al
gelden opnieuw coronamaatregelen
Op vrijdag 26 november is net voor het begin van
de Advent de website VierKerstmis.nl online
gegaan. Deze website is een initiatief van de
Nederlandse bisschoppen om iedereen op te
roepen Kerstmis te vieren, als het kan bij (een
van) de vieringen in de eigen kerk, maar als daar
geen plek is in verband met coronamaatregelen,
ook thuis. Meevieren kan dan bijvoorbeeld via de
livestream van een parochie of met de mis op
NPO2.
VierKerstmis.nl biedt inspiratie voor en over het samen vieren van Kerstmis en wil ook in 2021
mensen helpen om de site van de eigen parochie te vinden. Op die parochiesite kunnen
bezoekers op het vieringenrooster kijken waar en wanneer de vieringen zijn en of er eventueel
nog beperkingen of maatregelen gelden om aanwezig te kunnen zijn.
< lees verder >

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.

