BELANGRIJKE MEDEDELINGEN
over o.a. het
maximum aantal kerkgangers
en het
gebruik van mondkapjes
Aan:
Van:

de parochianen van de Emmaüsparochie
Pastoor Victor Maagd
Voorzitter van het parochiebestuur en pastoraal team

Beste parochianen,
Sinds juli hebben wij onze weg in de nieuwe situatie gaandeweg gevonden. Met strenge
voorzorgsmaatregelen hebben we de vieringen kunnen hervatten. Naar aanleiding van het gesprek
tussen de overheid (Minister Grapperhaus) en de Nederlandse Bisschoppen moeten de laatsten de
maatregelen aanscherpen rondom de vieringen. Hun persbericht van vandaag is u los bij deze brief
uitgereikt. Via deze weg laat ik u onderstaand weten welke gevolgen dit heeft voor het bezoek aan de
vieringen in de vijf kerken van onze Emmaüsparochie.

MAXIMUM VAN 30 KERKGANGERS

Voor vieringen in alle 5 kerken (Emmeloord, Rutten, Tollebeek, Marknesse en Ens) geldt een maximum
van 30 kerkgangers. Vanaf de weekendvieringen van zaterdag 17 en zondag 18 oktober gaat dit in.

RESERVEREN VERPLICHT

U dient ten allen tijde te reserveren. Met grote aandrang vraag ik om uw medewerking. Zonder
reservering kunt u niet deelnemen aan een viering. We zijn genoodzaakt om hieraan strikt vast te
houden. U kunt alleen nog via het digitaal reserveringssysteem reserveren. Reserveringen worden niet
meer mondeling aangenomen. Voor de emailadressen verwijs ik naar de informatiekaart die bij de
herstart van de vieringen is verspreid. Deze vindt u ook in de kerken. Reserveren kan in de week
voorafgaand aan het weekend van de viering. Eerder vooraf reserveren is niet meer mogelijk.

MONDKAPJE VERPLICHT

Omwille van de duidelijkheid en veiligheid wordt het dragen van een mondkapje in de kerken van de
Emmaüsparochie verplicht gesteld. Daarbij nemen wij de praktijk van de ons omringende landen over.
Bij de vieringen betekent dit concreet:
1.
dat een kapje wordt gedragen bij het betreden van de kerk van de ingang tot op de zitplaats;
2.
dat een kapje wordt gedragen tijdens de verplaatsing naar en van de communie-uitreiking.
3.
dat een kapje wordt gedragen bij het verlaten van de kerk van de zitplaats tot aan de uitgang.

HUIDIGE PROTOCOL

In de loop van de tijd is er enige ruimte ontstaan in de naleving van de regels omtrent het veilig samen
vieren. Daarom brengt ik onderstaande nogmaals bij u onder de aandacht:
Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers.
Samenzang is niet toegestaan
Handen desinfecteren bij binnenkomst.
1,5 meter afstand houden bij het bewegen door de kerkruimte.
Vragen en aanwijzingen van het ontvangstcomité opvolgen.

ALLERZIELEN

Binnenkort staan belangrijke vieringen gepland op de (liturgische) agenda. Allerzielen, het H.Vormsel, de
presentatieviering van pastor N.G. ten Wolde-Hijwegen en het komende Kerstfeest zijn daar voorbeelden
van.
Via deze weg wil ik alvast het volgende mededelen over Allerzielen:
Aan de vieringen van Allerzielen kunnen vooralsnog alleen zij deelnemen die hiervoor een uitnodiging
hebben ontvangen/zullen ontvangen. Pastoor Maagd en pastor Mulder bieden u de (extra) mogelijkheid
om invulling te geven aan de gedachtenis van Allerzielen op de volgende momenten. Dan zal er in de open
lucht van onze R.K. begraafplaatsen een kort gebedsmoment zijn en aansluitend de zegening van de
graven. Het schema is als volgt:
Per geloofsgemeenschap

Chronologisch gerangschikt

Zondag 1 NOVEMBER
Emmeloord
15.00 uur

Zondag 1 NOVEMBER
Emmeloord
15.00 uur

Maandag 2 NOVEMBER
Luttelgeest
10.30 uur
Marknesse
11.30 uur
Kraggenburg 14.30 uur
Ens
15.30 uur
Bant
10.00 uur
Creil
11.00 uur
Rutten
12.00 uur
Nagele
14.00 uur
Tollebeek
15.00 uur
Espel
16.00 uur

Maandag 2 NOVEMBER
Bant
10.00 uur
Luttelgeest
10.30 uur
Creil
11.00 uur
Marknesse
11.30 uur
Rutten
12.00 uur
Nagele
14.00 uur
Kraggenburg 14.30 uur
Tollebeek
15.00 uur
Ens
15.30 uur
Espel
16.00 uur

Tot slot
Met pijn in het hart stel ik u van bovenstaande op de hoogte. De komende week zijn er nog overleg(gen)
tussen de overheid en de kerken. Tot die tijd is het bericht van onze bisschoppen leidinggevend. Ik wil u
vragen om de website van de parochie (WWW.EMMAUSPAROCHIE.NET) evenals de Facebookpagina’s
van de Goede Herder, Ireneüs en de H.Michaël goed in de gaten te houden voor eventuele
bekendmakingen.
Voor vragen of opmerkingen kunt u een bericht sturen naar secretariaat van de Emmaüsparochie,
secretariaat@emmausparochie.net of naar mij.
Tot slot sluit ik mij graag aan bij de oproep van de bisschoppen om ‘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’.
Blijft allen gezond en houd goede moed !
Uw pastoor,

