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- 28ste Zondag door het jaar
- Coronamaatregelen, van de bisschoppenconferentie
- Consequenties voor onze parochies

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

Zondag 11 oktober
Zalig zij die genodigd zijn

< klik op de afbeelding >
links om de live-stream te volgen
< Open hier het boekje >

Coronamaatregelen,
van de bisschoppenconferentie
Reactie R.-K. Kerk
op oproep minister Grapperhaus
bron: www.rkkerk.nl
In de afgelopen week (4-8 oktober) is het aantal
coronabesmettingen schrikbarend opgelopen en
heeft er meerdere keren overleg plaatsgevonden met
minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn
oproep van maandag 5 oktober aan de kerken om het
maximale aantal deelnemers aan religieuze
bijeenkomsten te beperken tot dertig.
De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen
en de grote risico’s van Covid-19 voor de volksgezondheid. Zij hebben vanaf het begin van de
Covid-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen en besloten de coronamaatregelen van
de overheid te vertalen naar een eigen protocol. In de afgelopen maanden hebben zij kunnen
constateren dat het protocol goed functioneert. Kerkelijke bijeenkomsten blijken slechts in 0,3%
van alle gevallen een bron te zijn van besmettingen met Covid-19. Omwille van de tweede
Covid-19 golf, waarin we op dit moment zijn terecht geraakt, zijn echter aanvullingen op het
bestaande protocol noodzakelijk.
De bisschoppen vragen de parochies en religieuze gemeenschappen zo snel als mogelijk terug
te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief
bedienaren en medewerkers). De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van
kracht. Aan de gelovigen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen
van de overheid. De bisschoppen beseffen dat in de parochies veel vrijwilligers betrokken zijn
bij het implementeren van de maatregelen en dat deze situatie opnieuw hun tijd en aandacht
eist.
Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op
anderhalve meter’ gedateerd op 10 juli 2020
blijft voor alle vieringen onverkort gelden
met de volgende aanvullingen:
Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen
bij een viering, exclusief bedienaren
Er geldt een dringend advies dat
aanwezigen een mondkapje dragen
(volgens de richtlijnen van de
overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens
het ontvangen van de H. Communie
wordt afgedaan.
Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:
Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door
kinderen
Samenzang is niet toegestaan
Verder overleg over maatwerk
De R.-K. Kerk blijft met de overheid in gesprek. Ook in de komende week, na 11 oktober zal
weer overleg plaatsvinden met de minister. Nieuwe ontwikkelingen worden gemeld
op www.rkkerk.nl en de sites van de verschillende bisdommen. De bisschoppen vragen
iedereen te blijven bidden voor de slachtoffers van Covid-19 en hun familieleden, in Nederland
en wereldwijd. En ook voor de werkers in de gezondheidszorg dat God hen veel moed en kracht
geeft en dat zij niet zelf besmet worden bij de zorg voor mensen die een Covid-19 besmetting
hebben opgelopen

Consequenties
voor de parochies van de R.K. Federatie H. Maria Magdalena
1. De maatregelen gaan in op maandag 12 oktober.
De bekendmaking van de aangepaste regels kwam dermate laat dat invoering dat directe
invoering (per zondag 11 oktober) niet meer mogelijk is.
2. Registratieplicht vooraf
Het aantal toegestane personen bij de vieringen is zo laag dat registratie voor de
zondagvieringen (en bijzondere vieringen) vooraf noodzakelijk is.
Op de website van uw eigen parochie vindt u hoe u dat kunt doen < klik op de link hieronder >:

Voor (eventuele) doordeweekse vieringen is registratie vooraf niet noodzakelijk. Deze dient te
geschieden bij betreden van de kerk.
3. Mondkapjes
Er geldt een dringend advies om tijdens de hele viering een mondkapje te dragen, met
uitzondering tijdens het ontvangen van de H. Communie. Wij verzoeken u om zelf voor een
mondkapje te zorgen en dat bij binnenkomst in de kerk al te dragen.
Mocht dit op bezwaren stuiten dan kan het mondkapje worden afgezet zodra men op de plek
zit. Dit altijd mits aan de 1,5 meter norm kan worden voldaan. Zodra men deze plek verlaat,
bijvoorbeeld bij het ter communie gaan, toiletbezoek, of het verlaten van de kerk wordt
geadviseerd het mondkapje weer op te zetten.

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.

