DE VIERINGEN IN ONZE

EMMAÜSPAROCHIE

GAAN WEER BEGINNEN
WAT U ALS KERKGANGER MOET WETEN
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Geloofgemeenschap Goede Herder
H.Servatiuskerk te Rutten

reserverengoedeherder@emmausparochie.net
Geloofsgemeenschap H.Geest
H.Hubertuskerk te Tollebeek

reserverenhgeest@emmausparochie.net
Geloofsgemeenschap H. Michaël
H.Michaëlkerk te Emmeloord

reserverenhmichael@emmausparochie.net
Geloofsgemeenschap H.Ireneüs
O.L.V van Altijdurende Bijstand te Ens & O.L.V. Sterre der Zee te Marknesse

reserverenhireneus@emmausparochie.net
BELANGRIJK !
Geef bij opgave aan met hoeveel personen u komt.
Aanmelding vóór vrijdag 12.00 u., voorafgaand aan het weekend waarin u naar de kerk wilt. Ook
voor de vieringen op donderdag en dinsdag in Emmeloord geldt een aanmelding.
Gebruik één van bovenstaande adressen ook voor vragen
Geef in de H.Ireneüs aan naar welke kerk u wilt (Ens of Marknesse)

Kijk om u heen en help medeparochianen voor wie het lastig is om te reserveren.
Nodig hen uit en help hen met aanmelding of meld hen aan.

WELKOM IN ONZE KERK
FIJN DAT U BENT GEKOMEN !
UW GEZONDHEID IS ONZE GEZONDHEID EN DAAROM ZIJN ER
10 GEBODEN WAARAAN WE ONS PROBEREN TE HOUDEN
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We volgen de aanwijzingen op die ons worden gegeven.
Ze zijn gebaseerd op de regels van het RIVM en de
Nederlandse Bisschoppenconferentie.
We gaan niet de kerk binnen als we verkouden zijn of
verhoging hebben. We hoesten en niezen in onze
elleboog en we gebruiken papieren zakdoekjes.
We houden anderhalve meter afstand van elkaar.
We volgen de looprichting binnen de kerk.
We ontsmetten onze handen bij binnenkomst en de
communie ontvangen we op een schone, witte zakdoek
die we hebben meegenomen.
We bidden samen, maar zingen niet samen.
Zangbundels zijn er niet.
We wensen elkaar alle vrede toe maar geven elkaar
geen hand. Vriendelijk een buiging maken kan namelijk
ook.
We proberen bij het offeren van geld niet het offerblok of
mandje aan te raken.
We zitten alleen als huisgenoten bij elkaar en anders op
anderhalve meter afstand. We gaan niet zitten op
plaatsen die zijn afgesloten.
We zijn niet boos of chagrijnig door de spelregels die er
zijn, maar zijn blij dat we samen het geloof mogen vieren.

DANK VOOR UW MEDEWERKING
EEN GOEDE VIERING !

