Onderwerpen:

- Corona info: versoepelingen
- Registratie voor St. Augustinus

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 Nederlands bisschoppen hebben
besloten om de coronamaatregelen voor de
Rooms-Katholieke Kerk met ingang van 26
januari 2022 te versoepelen. Het maximum
aantal gelovigen dat aan een viering kan
deelnemen wordt weer bepaald door de
grootte van het kerkgebouw (zogenoemde
anderhalve meter capaciteit). Ook vieringen
’s avonds zijn weer mogelijk.
Uit een recent onderzoek van Actie
Kerkbalans blijkt dat kerkgangers na twee
jaar corona met name het samenkomen
en vieren in de kerk het meeste missen.
De bisschoppen zijn verheugd dat
gelovigen nu weer meer ruimte hebben
om in de kerk samen te komen, het geloof
te delen en de sacramenten te vieren.
Maximaal aantal aanwezigen
Het maximaal aantal aanwezigen bij een viering is gelijk aan het aantal personen dat maximaal
op anderhalve meter van elkaar in de desbetreffende kerk kan samenkomen.
Vooraf reserveren: vervalt m.u.v. St. Augustinus
Vooraf reserveren blijft verplicht voor vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door
meer personen dan de anderhalve meter capaciteit van het kerkgebouw toelaat.
Koffiedringen na afloop
Gezamenlijk koffiedrinken na afloop van een viering wordt nog dringend afgeraden.
Kerkelijke activiteiten
Naast vieringen zijn – met inachtneming van alle basismaatregelen – ook andere kerkelijke
bijeenkomsten, zoals catechesebijeenkomsten en vergaderingen ’s avonds tot 22.00 uur weer
mogelijk.
Basisregels
De bisschoppen wijzen er nadrukkelijk op dat alle basismaatregelen op het gebied van
gezondheid blijven gelden, dat wil zeggen thuisblijven bij klachten, anderhalve meter afstand
houden, de hygiëneregels volgen, goed ventileren en een mondkapje dragen bij verplaatsingen
door de kerk en in andere binnenruimtes.
H. Communie
De regels voor het veilig uitreiken en ontvangen van de heilige communie blijven eveneens
gehandhaafd. Dat wil zeggen dat de communie behalve met het eucharistisch pincet ook met de
vooraf gereinigde hand kan worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie wordt een
hoestscherm, een gelaatsscherm of ffp2 masker gebruikt. De tongcommunie wordt nog niet
toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de
bestaande oplossing – het gebruik van een eigen corporale – van kracht.
Zingen
Ook het samen zingen, onder
meer in koren, wordt door
kerkgangers zeer gemist blijkt uit
het onderzoek van Actie
Kerkbalans. Samenzang is
toegestaan en koren mogen vanaf
26 januari weer repeteren en
zingen tijdens vieringen, mits er
goed geventileerd wordt, de
zangers onderling anderhalve
meter afstand houden en in
zigzagopstelling staan. Voor
koorrepetities buiten een kerkgebouw gelden bovendien de regels van de rijksoverheid onder
meer met betrekking tot het verplichte coronatoegangsbewijs voor zangers van 18 jaar en
ouder.
< bron: www.rkkerk.nl >

Voor St. Augustinus: info/registratie
klik op de afbeelding

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.

