Maria Magdalena Parochie Wormer Nieuwsbrief Juni/03

Overzicht komende vieringen
•

Zondag 28 juni laatste keer kerk open van 10 – 10.30 uur voor
persoonlijk gebed en/of kaarsje branden

•

Zondag 28 juni laatste Online viering vanuit de MM kerk. Slotviering met
pastor Ria Casalod als voorganger samen met leden van de
pastoraatsgroep en het parochieteam.

•

Zondag 5 juli eerste Live viering in de MM kerk met pastor Kiki Kint.
Serge speelt maar er is geen zomerkoor.

•

Vanaf 1 juli weer zondagvieringen volgens het zomerrooster. Maximum
aantal aanwezigen in onze kerk is per viering: 85 personen (stoelen) op
1,5 m afstand.

•

Uw naam + telefoonnummer wordt bij binnenkomst genoteerd

•

A.u.b. niet komen als u zich niet goed voelt (verkouden / koorts /hoest
enz.).

Beste parochianen,

Wat fijn dat we elkaar al (bijna) weer kunnen ontmoeten in onze eigen Maria
Magdalena kerk. Wat hebben we elkaar gemist, al die tijd!! Drie maanden is wel
een kwart jaar… Maar gelukkig, door de versoepeling, is het nu mogelijk om op
zondag 5 juli a.s. weer een LIVE viering met elkaar te kunnen houden waarbij
pastor Kiki Kint onze voorganger is. Wij verheugen ons daarop en de
voorbereidingen zijn in volle gang. Maar oh…. Wat wordt dát anders door al die
reglementen vanuit het bisdom en de RIVM regels waar we ons, helaas, aan
zullen moeten houden. Maar elkaar in levende lijve en gezond en wel even te
zien tijdens de viering, al is het op afstand, dat zal vast als heel fijn en
waardevol ervaren worden….
Wat kunnen we verwachten van de komende viering en waar moeten we ons
aan houden en rekening mee houden tijdens vieringen volgens “het nieuwe
normaal”?

Bij binnenkomst:
U wordt van harte welkom geheten door een gastheer/-vrouw die uw naam en
telefoonnummer noteert. In onze kerk mogen 85 kerkgangers naar binnen als
we de stoelen op 1,5 m afstand van elkaar plaatsen. Wij hanteren (nog) geen
reserveringssysteem, maar komt u wel op tijd? U gebruikt het pompje met het
desinfectiemiddel dat aan de muur hangt en reinigt uw handen. U houdt
rekening met elkaar en houdt de 1.5 m afstand van elkaar. U gaat door het
Achterschip de kerk binnen, en wordt door een gastheer/-vrouw naar een
zitplaats geleid. Op de stoelen ligt het boekje van de viering al voor u klaar.
Mensen uit één huishouding mogen naast elkaar zitten.
Kaarsje branden:
Dit is natuurlijk toegestaan maar houdt u zelf de 1,5 m afstand, ook bij de
kaarsenstandaard, in acht? Het liefst willen wij dat u het kaarsje meteen bij

binnenkomst gaat doen, voordat u een zitplaats betrekt om het heen-en-weerverkeer te voorkomen. Overleg desnoods met de gastheer/-vrouw.
Tijdens de viering:
Er wordt niet gezongen of meegezongen en voorlopig is er geen koorzang dus
ook geen zomerkoor. Wel zal er live piano/orgelmuziek te horen zijn. Er wordt
ook niet hardop meegebeden en bij de vredeswens geven we elkaar geen
hand. Eigenlijk een vrij passief gebeuren voor ons parochianen en dat
betreuren wij ten zeerste maar het is voorlopig niet anders. We hopen dat het
samen rustig zitten en luisteren naar Woord en Gebed ons toch een gevoel van
saamhorigheid zal geven…

Communie uitreiking:
De communie gaat nu ook heel anders dan u gewend bent want de hosties
worden niet uitgedeeld maar door de voorganger klaargelegd in kleine plastic
bakjes op een gedekte tafel voor het altaar. De gastheer/-vrouw wijst steeds
een rij aan die naar voren mag lopen om zelf een bakje te pakken, de hostie
eruit te nemen en het plastic bakje terug te doen in een mand/bakje voor
hergebruik. U loopt langs de muur weer terug naar uw plaats; maar dit was u al
gewend.. Let u op de aanwijzingen van de gastheer/- gastvrouw en op de 1,5
m afstand wanneer u naar voren loopt? Er zijn markeringen op de vloer gezet
om het te vergemakkelijken.
Collecte:
Er wordt tijdens de viering niet gecollecteerd maar u kunt uw bijdrage in een
mandje achterin de kerk doen, wanneer u de kerk verlaat. Ook is het nog
steeds mogelijk om uw bijdrage te storten op het bekende nummer van de
kerk: NL68 INGB 0001 9753 65 t.n.v. R.K. Kerkbestuur Algemene Kerkbijdragen
te Wormer. Waarvoor onze hartelijke dank want de gemaakte kosten moeten
wel betaald kunnen worden, niet waar?

Na afloop van de viering:
Helaas kunnen we elkaar niet ontmoeten in het Achterschip om gezellig bij te
praten bij een kopje koffie/thee. U wordt verzocht om na de viering het

gebouw te verlaten door de deur die naar de gang leidt. Let u ook hier weer
op de aanwijzingen van de gastheer/-vrouw? En ook (steeds weer) letten op de
1,5 m afstand van elkaar. U kunt vóór het verlaten van de kerk bij de uitgang
gebruik maken van het desinfectiepompje.
Toiletgebruik:
Bij hoge uitzondering (dus liever niet!) mag er gebruik gemaakt worden van het
invalidentoilet. Na gebruik het toilet zelf reinigen met het desinfectiemiddel
dat in het toilet aanwezig is. De andere twee toiletten zijn niet geopend.

Weekendautorijders:
Voorlopig is er, tot nader order, geen vervoer van parochianen naar en van de
kerk.
Protocol/beleidsplan tijdens de coronatijd:
Via deze link kunt u het beleidsplan/protocol lezen die de vrijwilligers in onze
werkgroepen twee weken eerder hebben ontvangen. Er zijn al wat werkgroepen
opgestart met inachtneming van dit protocol en wij hopen dat de vrijwilligers
begrip hebben voor al deze maatregelen want wij zijn heel zuinig op u allen en
hopen dat we door het navolgen van de regels in dit beleidsplan elkaar niet in
gevaar zullen brengen. Wij gaan er ook vanuit dat we op uw medewerking
kunnen blijven rekenen!

Laatste online viering:
Met de start van de “live” vieringen vanaf 5 juli beëindigen wij onze “online”
vieringen. Via onderstaande link kunt u de laatste online viering vanuit onze
eigen kerk gaan bekijken en meevieren. Het is onze slotviering, waarin pastor
Ria Casalod voorgaat met leden van de pastoraatsgroep en het parochieteam.
Ook sluit de voorzitter van het parochieteam het parochiejaar 2019-2020 af met
een slotwoord. Elke volgende zondag volgen we het zomerrooster van
vieringen maar dan zonder het zomerkoor. In de eerstvolgende PM zal het
rooster vermeld worden.

Tot slot wenst het parochieteam u een fijne, prettige en gezonde zomer toe. De

meesten van u zullen niet heel ver gaan om vakantie te vieren maar rondom
huis en haard kan het ook gezellig zijn. Hopelijk zien wij u regelmatig op
zondagen in onze vieringen terug. En zullen de nieuwe regels zoals hierboven
beschreven u niet weghouden van het samen vieren en samen ons geloof in
Hem en in elkaar uitdragen dus zullen we zeggen: tot gauw maar weer?
Namens het parochieteam,
Peggy Alting Siberg
Link slotviering 28 juni Maria Magdalenaparochie Wormer:
http://www.mariamagdalenawormer.nl/video-pagina/

Woensdagochtendploeg

Eindelijk kunnen we weer aandacht besteden
aan de werkzaamheden voor onze kerk. Na een
stilstand van acht weken vanwege het
Coronavirus was het een verademing om weer
aan het werk te gaan. Waar we gestopt waren
met de voorzet ramen aan de westzijde zijn we
weer gestart aan de voorzijde van de kerk.
Uiteraard moest de rolsteiger eerst weer
opgebouwd worden. Een klus die anderhalf uur
vergt met alle veiligheidsnormen, anders mag er
niet op gewerkt worden.
Het eerste raam is inmiddels schoongemaakt maar er moeten er nog vele
volgen, een klus van drie maanden. Toch is iedereen weer vol enthousiasme
begonnen. De groenvoorziening rondom de kerk en de achterliggende
begraafplaats ziet er weer keurig uit. Dit werk moet wekelijks gebeuren want
onkruid stopt niet bij een virus. De welverdiende koffiepauze was weer een
gezellig samenzijn al moet de onderlinge afstand nog wel eventjes wennen,

maar de regels moeten nu eenmaal gehandhaafd worden. Veel waardering voor
de dames die de koffie verzorgden (thuis klaargemaakt ) en alles weer netjes
hebben achtergelaten. Dank
hiervoor.
J. Braan.
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