Onderwerpen:

- Viering 13e Zondag door het jaar
- Nieuwe versoepelingen!
- Registratie vooraf niet meer verplicht

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

Eucharistieviering
Zondag 27 juni,
10:00 uur
13e zondag dh jaar
Thema:
Geloven is vertrouwen
De zieke vrouw had ‘gehoord
over Jezus’. Wat ze hoorde gaf
haar de genade om te geloven
dat Hij haar kon genezen. Het
volstond dat zij zijn kleren kon
aanraken. Hoe heeft mijn
‘horen’ over Jezus mijn geloof
in Hem ontwikkeld? Laat me
spreken met de vrouw en van haar leren.
Jezus ‘gebood hen om haar iets te eten te geven’. Al te vaak zien we Jezus als een
wereldvreemd wezen, maar Hij stond met beide voeten stevig in de wereld. Zo’n praktische
opdracht na een zo groot wonder! Ik vraag om zijn praktische zorg voor mensen te delen met
Hem – onze lichamen evenals onze zielen.
< klik hier voor het liturgieboekje >

Vanaf 26 juni 2021 wordt het maximaal
aantal aanwezigen bij religieuze
bijeenkomsten bepaald door de grootte van
het kerkgebouw
De Nederlandse bisschoppen komen voor de Rooms-Katholieke
Kerk met een update van het protocol ‘Kerkelijk leven op
anderhalve meter’ die ingaat op zaterdag 26 juni. In de update
wordt een aantal versoepelingen aangekondigd. Nu er weer
meer kan en mag in de maatschappij als het gaat om corona,
zien de bisschoppen ook mogelijkheden om de maatregelen
voor de R.-K. Kerk aan te passen.
Vanaf 26 juni 2021 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij
religieuze bijeenkomsten bepaald door de grootte van het
kerkgebouw. Dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten. Voor
elk kerkgebouw moet de capaciteit worden vastgesteld in een
anderhalve meter-opstelling. Dat wil zeggen dat moet worden uitgerekend hoeveel personen
maximaal op anderhalve meter van elkaar in een kerk kunnen samenkomen (= de anderhalve
meter capaciteit).
Zingen
Ook op het gebied van koorzang komt er iets meer ruimte. In plaats van vier mogen er
maximaal twaalf koorzangers zingen mits strikte voorwaarden in acht worden genomen met
betrekking tot onder meer afstand, ventilatie en spuien van de ruimte waar gezongen wordt.
Volkszang blijft voorlopig nog niet toegestaan en ook de bestaande hygiënemaatregelen blijven
gehandhaafd. Alle maatregelen worden gespecificeerd in de update bij het protocol.
Dankbaar
De bisschoppen zijn blij en dankbaar dat er weer meer mogelijk is als het gaat om samen
vieren. Ze spreken hun waardering uit voor de inzet van alle betrokkenen in de parochies die
het steeds mogelijk hebben gemaakt en nog maken om de vieringen ondanks corona door te
laten gaan. Ze blijven alert en voorzichtig en vragen de gelovigen mee te werken aan een
geleidelijke versoepeling. Hoewel de situatie verbetert, is de pandemie nog niet ten einde en
zorgvuldig met elkaar omgaan ook in tijden van versoepeling, blijft belangrijk. In de loop van
augustus verwachten de bisschoppen met een nieuw bericht over de coronamaatregelen te
komen.
< Lees het hele artikel >
< download het nieuwe protocol >

Consequenties voor
de kerken binnen de
federatie en andere
versoepelingen
Maximum capaciteit
Kerken mogen naar de
maximale capaciteit in een
1,5 meter-opstelling. Voor de
kerken binnen de federatie is de nieuwe capaciteit berekent. Zie de tabel voor de aantallen.
Het personeel dat bij een viering aanwezig is, telt niet mee in de aantallen. Ook zingende
koorleden behoren tot het personeel.
Mondkapjesplicht
De mondkapjesplicht vervalt in zijn geheel als de 1,5 meter-afstand kan
worden gewaarborgd.
Registratieplicht vooraf meestal niet meer noodzakelijk
De registratieplicht vooraf vervalt, mits naar verwachting het aantal
bezoekers beneden de maximum capaciteit blijft. Melding en registratie
zal bij de ingang plaatsvinden. Bij hogere opkomst verwachting, blijft
registratie vooraf verplicht.
Verplichting om vooraf te registreren blijft van toepassing voor de St. Augustinus. Dit omdat de
maximcum capactiteit, naar verwachting, anders regelmatig wordt overschreden.
Koffie/thee drinken na afloop van de viering
is helaas nog niet toegestaan.
Muzikale omlijsting / koorzang
Volkszang door gelovigen is nog niet toegestaan
Koorzang (repeteren en zingen tijdens vieringen) is toegestaan met maximaal 12 zangers, mits
er tussen elke zanger minimaal 1,5 meter afstand is en men bij voorkeur niet achter elkaar
staat, maar in een zigzag formatie.
Wat per parochiekerk mogelijk is, blijkt als de koorplek wordt gemeten.
Verder is het aan de koren om te beslissen wanneer zij (in overleg) weer gaan repeteren en de
vieringen muzikaal gaan ondersteunen.

Registratieplicht vooraf blijft voor de
St. Augustinus noodzakelijk
U kunt zich voor de viering van zondag 4 juli aanmelden vanaf a.s.
maandag. < klik hiervoor links op de knop >
Voor de andere kerken vervalt de verplichting om vooraf te registreren.
Registratie vindt voortaan plaats bij binnenkomst in de kerk.

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.

