Onderwerpen:

- St. Joris gaat (mee) in lockdown
- Vier Kerstmis

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

St. Joris is gesloten zolang de
landelijke lockdown duurt
Alles gewogen hebbende heeft het
parochiebestuur unaniem besloten de kerk te
sluiten.
Beste mensen,
Alhoewel de bisschoppen nog een mogelijkheid open lieten, max. 50 personen en max. 4
personen zingen, zijn wij tot deze beslissing gekomen.
De belangrijkste reden is de solidariteit met de samenleving. Solidariteit is het zich bewustzijn
van saamhorigheid. Saamhorigheid is bij elkaar horen.
Daarbij realiseren we ons dat de boodschap van de regering en het OMT/RIVM zeer indringend
was. Er sprak niet alleen bezorgdheid uit maar er was ook een zekere angst merkbaar. Het
verschijnen van de heer van Dissel onderstreepte dat gevoel nog.
Dit samen met de feiten dat men ondanks de boosterprik niet weet wat te verwachten van de
nieuwe variant en de omstandigheden in onze kerk, verwarming en ventilatie, lijkt het ons beter
geen enkel risico te nemen.
Het gegeven dat we op eerste kerstdag mensen zouden moeten wegsturen omdat de 50
personen zijn bereikt is ook niet aanlokkelijk.
Zoals bekend beschikken we over te weinig gegevens om mensen thuis te kunnen
waarschuwen.
Uiteindelijk is kerstmis een familie feest, thuis maar ook in de parochie. Daar moet je met de
hele parochie van kunnen genieten. Een “kale” mis met 50 “gelukkigen”, doet daar geen recht
aan.
Resumerend met pijn in het hart :
De kerk gaat dicht tot het einde van deze “lockdown”.
Dit gaat vandaag nog in.
De kerk blijft wel beschikbaar voor uitvaarten.
Bij deze nog een verzoek aan u allen om dit bericht zo wijd mogelijk te verspreiden.
Het parochiebestuur wenst u ondanks alles een zalig Kerstfeest toe. We gaan u missen.
Namens parochiebestuur,
J.Kluwen.

VierKerstmis.nl nu online:
oproep om Kerstmis te vieren ook al
gelden opnieuw coronamaatregelen
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.

