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Coronavirus maatregelen 

 

Beste parochianen, 

 

U bent, als het goed is, op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom het 

Coronavirus en de landelijke maatregelen. Het Bisdom Haarlem-Amsterdam 

komt met aangescherpte maatregelen die ook betrekking hebben op onze 

parochie en onze vieringen. Dit betekent het volgende voor onze MM parochie:  

• Alle publieke liturgische vieringen op de zondagen in onze kerk worden 

tot 31 maart afgelast. 

• De Vastenvespers op de woensdagavond komen in maart te vervallen. 



• Onze kerk stellen we 1x per week open om mensen de gelegenheid te 

geven voor persoonlijk gebed en wel: elke zondag van 10.00 uur tot 

10.30 uur. 

• We volgen de richtlijnen van het bisdom omtrent uitvaarten. 

• Tot nader bericht geen andere samenkomsten zoals koffie drinken, 

koorrepetities en andere bijeenkomsten/vergaderingen. 

• U heeft de mogelijkheid om thuis een viering te volgen op de televisie op 

zondag vanaf 10 uur op NPO 2. 

• Verder hanteren wij allen de actuele richtlijnen van het RIVM. 

• Parochianen die zitting hebben in een (werk) groep volgen de richtlijnen 

van hun bestuur of contactpersoon, die zich conformeren aan deze 

richtlijnen en die van het bisdom. 

• Via onderstaande links kunt u de informatie vinden van het bisdom dd 13 

maart 2020 en de aanvullende richtlijnen n.a.v. veel gestelde vragen 

rondom sacramenten, pastorale contacten, 

vergaderingen/bijeenkomsten en voorzieningen. 

http://www.mariamagdalenawormer.nl/informatie-corona-virus/ 

 

Wij hopen dat we u op deze wijze via deze Nieuwsbrief op de hoogte hebben 

gebracht van de laatste ontwikkelingen die betrekking hebben op de 

maatregelen in onze parochie. Kent u parochianen die deze Nieuwsbrief niet 

ontvangen, wilt u dan zo vriendelijk zijn om deze informatie aan ze door te 

geven? Deze informatie is ook op de website te lezen. 

Namens het Parochieteam wens ik u veel gezondheid toe en we zullen in ons 

gebed vragen om steun en kracht en dat we de saamhorigheid die onze 

parochie zo kenmerkt mogen behouden in deze nieuwe situatie die we met z’n 

allen moeten doorkomen. Laten we bidden en hopen dat er gauw betere tijden 

zullen aanbreken…. 

  

Peggy Alting Siberg 

http://www.mariamagdalenawormer.nl/informatie-corona-virus/


 

Voorzitter parochieteam MM parochie 

13 maart 2020  

 

  

  

  

 

 

Stuur deze email door... 

Kent u iemand in uw omgeving die ook geïnteresseerd is in de Maria Magdalena Parochie Wormer? 

Stuur deze Nieuwsbrief dan door. Diegene krijgt de mailing eenmalig. Als hij of zij de mailing wil blijven 

ontvangen dan kan dat via de website www.mariamagdalenawormer.nl  

 
 

 

  

 

    

 

  

 

U ontvangt deze mail omdat u zich ingeschreven heeft voor de nieuwsbrief of omdat u ingeschreven staat 

bij de parochie Maria Magdalena te Wormer. 

Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich hier Afmelden 

 

Maria Magdalena Parochie 

Dorpsstraat 351 

1531 HJ Wormer 

075-6421216 

Secretariaat: secretaris@mariamagdalenawormer.nl  
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