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- Gaan we naar 100 personen of worden dat er meer of minder?
- Registreren voor zondag 5 juli
- Vieringen doordeweeks
- De viering van zondag 28 juni / Communie

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

Met meer mensen naar de viering,
met ingang van zondag 5 juli
De beschikbare ruimte wordt bepalend
voor het maximale aantal mensen dat
aanwezig kan zijn
Op de persconferentie van het kabinet op
woensdag 24 juni zijn opnieuw
versoepelingen afgekondigd inzake de
coronamaatregelen. Deze versoepelingen
hebben ook gevolgen voor het samenkomen
in kerken. Aanvankelijk zou de
veiligheidsgrens bij religieuze bijeenkomsten
per 1 juli maximaal 100 personen zijn, maar nu wordt deze grens onder voorwaarden
losgelaten.
De voorwaarden zijn dat mensen vooraf reserveren, dat hen wordt gevraagd of zij
gezondheidsklachten hebben die kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus en dat zij
een plaats krijgen aangewezen.
Verder wordt de beschikbare ruimte bepalend voor het maximale aantal mensen dat aanwezig
mag zijn, mits men anderhalve meter afstand van elkaar kan houden.
Omdat voorzichtigheid geboden blijft en het van belang is dat er waardig en veilig kan worden
gevierd, blijft het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’, dat op 20 mei is vastgesteld,
met enkele aanpassingen onverminderd van kracht.
Het is dus ook vanaf 1 juli nog steeds nodig om mensen te laten reserveren, te vragen naar
gezondheidsklachten en om alle andere maatregelen zoals vastgelegd in het protocol na te
leven.
In grote kerken kan samenkomen dan mogelijk met meer dan honderd mensen, in kleine kerken
kan de anderhalve meter regel betekenen dat met minder dan honderd mensen wordt gevierd.
Dit vraagt van de parochies dat zij de capaciteit van hun kerkgebouw in een anderhalve meteropstelling moeten bepalen.
De komende week zal er veel gemeten en geteld gaan worden om te bepalen wat de exacte
capaciteit per kerk is. Ofwel hoeveel kerkleden er op anderhalve meter van elkaar in de kerk
kunnen samenkomen.

Registreren voor zondag 5 juli
Vanaf maandag kunt u zich registreren voor
deelname aan de viering van zondag 5 juli.

a. registratie via de website (heeft de
voorkeur)
Op de website van uw parochie staat een
formulier gereed dat u kunt invullen. Daarbij is
rekening gehouden met het feit dat de viering
volgeboekt kan zijn. U kunt dan bij voorbaat
aangeven dat u naar de viering op zondag 12 juli
wilt komen.
U krijgt altijd direct een kopie van u registratie.
Dit is gelijk uw toegangs- /registratiebewijs.
Krijgt u deze niet in uw e-mail, dan is er iets fout gegaan.
Kijk voor de zekerheid ook in uw spambox.
Probeer het opnieuw en mocht het dan nog niet lukken neem dan telefonisch contact op
met het registratiebureau.

b. telefonisch registreren
Ook telefonisch registreren kan, maar verdient niet direct de voorkeur. U hoort dan direct of er
plek is in de viering.
Het telefoonnummer wat u hieronder aantreft kan afwijken van het het telefoonnummer van het
parochiesecretariaat. Een vrijwillig(st)er is dan zo vriendelijk om de taak van registratiebureau
op zich te nemen.

c. Bij binnenkomst registreren
U kunt op de bonnefooi naar de kerk komen, maar dan loopt u het risico dat de maximum
capaciteit al is bereikt.
Mocht er ruimte over zijn, bent u van harte welkom. Wij vragen dan wel uw naam en
telefoonnummer voor de registratie.
Bij de St. Joris Ridderkerk heeft men er voor gekozen om alleen deze laatste vorm van
registratie toe te passen. Zorg dat u op tijd bent omdat dit wellicht wat meer tijd kost.

Indien de maximum capaciteit wordt overschreden...
Als u zich online met het aanmeldingsformulier heeft aangemeld:
krijgt u een e-mail dat de viering helaas al volgeboekt is.
Als u heeft aangegeven dat u dan naar de eerstvolgende zondagsviering wenst te komen, wordt
u bovenaan de lijst geplaast zodat u dan verzekerd bent van een plaats.
Als u zich via de telefoon heeft aangemeld:
weet u gelijk of er wel of geen plaats is. Is er geen plek meer over wordt u, als u dat wilt,
bovenaan de lijst van de eerstvolgende zondagsviering geplaatst.
Als u zich NIET vooraf heeft aangemeld en bij aankomst blijkt dat de kerk is vol is:
wordt u helaas de toegang geweigerd, maar kunt u wel aangeven dat u naar de eerstvolgende
zondagsviering wilt komen. U wordt bovenaan de lijst geplaatst.
Klik hieronder op de knop van uw eigen parochie
om rechtstreeks naar het online aanmeldformulier te gaan.

Vieringen Doordeweeks
In vier parochies is er de afgelopen periode de mogelijkheid geboden om een viering
doordeweeks bij te wonen. Bij twee parochies was de belangstelling te gering om de vieringen
door te laten gaan.
Besloten is om de komende week deze mogelijkheid, als alternatief, nog aan te bieden. Mocht
de belangstelling dan nogmaals (te) gering te zijn, wordt overwogen om deze doordeweekse
vieringen helemaal te schrappen.
Dan blijft alleen de woensdagavondviering in de St. Bavo (Lourdesparochie) bestaan omdat
vanuit deze kerk ook de live-stream wordt verzorgd.
Voor de doordeweekse avondviering (als deze er nog is) moet u zich apart registereren. Via
bovenstaand knop van uw eigen parochie kunt u de keuze maken voor de doordeweekse
avondviering. Telefonisch aanmelden kan natuurlijk ook.

Zondag 28 juni:

Eer geven aan God
Iemand welkom heten,
is zeggen dat die ander er mag zijn,
dat je het fijn vindt dat hij gekomen is,
dat je hem gastvrij wilt ontvangen.
Uit de lezingen van vandaag blijkt
hoe wezenlijk het is voor ons,
christenen,
dat wij niet alleen elkaar,
maar ook vreemden welkom heten in
ons midden.
Gastvrij zijn voor bekenden doen wij
meestal van harte,
maar tegenover vreemdelingen
zijn wij – op z’n zachts uitgedrukt –
doorgaans veel gereserveerder.
En toch…
als God ons wil benaderen
doet Hij dat bij voorkeur in de persoon van een vreemde
die toevallig ons levenspad kruist.
Het zou dus wel eens kunnen
dat wij heel wat ontmoetingen met God gemist hebben,
omdat wij tegenover vreemden en vreemdelingen
niet gastvrij genoeg waren.
< Open hier het boekje >
De H. Communie
Naar aanleiding van vragen en opmerkingen zal de H. Communie weer zoveel mogelijk
uitgedeeld worden op de gebruikelijk plek in de viering. Mocht blijken dat dit i.v.m. de
anderhalvemetermaatregelen (looproutes) problemen gaat opleveren als er meer mensen naar
de kerk komen, dan kan dit besluit heroverwogen worden. Wij stellen uw gezondheid op de
eerste plaats.
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.

