Maria Magdalena Parochie Wormer Nieuwsbrief Mei 2020/3

Van het Parochieteam
Onze eerste online gebedsviering voor en door onze parochie is een feit!
Mw. Kiki Kint (u allen welbekend als pastor) leidt de gebedsviering, Frans
Hofstra is de lector en Piet van der Laan bespeelt het orgel.
Wij hopen dat het u goed doet om zich even in onze vertrouwde kerk te wanen.
U kunt de viering volgen via deze
link: http://www.mariamagdalenawormer.nl/video-pagina/

Op 20 mei zijn de nieuwe maatregelen van het Bisdom bekend gemaakt voor
de periode vanaf 1 juni en de periode vanaf 1 juli. U kunt ze vinden via deze
link: https://www.rkkerk.nl/protocol-voor-publieke-vieringen-in-de-r-k-kerk-vanaf1-juni-uitreiking-heilige-communie-vanaf-14-juni/.

De nieuwe richtlijnen van het bisdom vergen veel organisatie en
voorbereidingen. Het Parochieteam heeft daarom besloten om in juni nog geen

vieringen voor maximaal 30 personen te houden, maar de kerk open te blijven
stellen voor persoonlijk gebed en het opsteken van een kaarsje op de zondag
tussen 10.00 u tot 10.30. Vanaf 1 juni mogen er wel maximaal 30 parochianen
tegelijk in de kerk aanwezig zijn. Uiteraard blijven de andere maatregelen ook
gelden:
•

1,5 meter afstand

•

hoesten en niezen in de elleboog

•

voelt u zich niet fit, blijf dan alstublieft thuis

Het Parochieteam gaat binnenkort vergaderen op welke manier we ons
kerkgebouw kunnen inrichten en hoe we het protocol zo goed mogelijk kunnen
toepassen en uitvoeren om samen op een mooie manier te kunnen blijven
vieren, dienen en leren en vooral om elkaar eindelijk weer te kunnen
ontmoeten!
Zodra we daar uit zijn, zullen we u zo snel mogelijk informeren.

Vrijdag worden de opnames gemaakt van de Pinksterviering vanuit onze Maria
Magdalenakerk met diaken Hoekstra. De link naar deze viering volgt volgende
week.

Het Parochieteam wenst u een mooie zondag, veel kracht en vertrouwen.
Houd de moed erin en blijf gezond. Wij hopen u weer te zien zodra de
maatregelen dat toelaten.

Parochieteam Maria Magdalena Wormer

Overleden binnen de parochie
Op 13 mei is op de leeftijd van 85 jaar onze parochiaan Jan Carel Nijdam
overleden.

In besloten kring is op 20 mei afscheid van hem genomen.
Jan Carel was o.a. binnen de parochie bekend om zijn activiteiten in de KBO
afdeling Wormerland en in de gemeente als lid van de WMO-raad.

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

