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Met meer mensen naar de kerk 

 

Vanaf 5 juni mogen we met meer mensen samenkomen! Een versoepeling die 

is toegestaan door de overheid en de bisschoppen gaan hierin mee. Dat 

betekent dat wij vanaf zondag 6 juni met maximaal 50 mensen de kerkviering 

kunnen bijwonen. 

Wij zijn daar heel blij mee! 

  

Wij onderstrepen hieronder waar wij als maatschappij, dus ook als gelovigen, 

ons nog aan moeten houden:  

• maximaal 50 mensen in de kerk – excl. bedienaren 

• vooraf reserveren – digitaal of telefonisch 

• handen desinfecteren – ter plekke in het Achterschip 



• dragen van een mondkapje – ook in de kerk, totdat u op uw plaats zit 

• 1,5 m afstand van elkaar houden 

  

Vorige week heeft u waarschijnlijk gemerkt dat er geen gastvrouw of –heer bij 

de deur stond om u te verwelkomen, uw naam af te vinken, u te wijzen op het 

desinfecteren van handen en op de looproute via het Achterschip. 

Wij vragen u met klem om hierin uw eigen verantwoordelijkheid te nemen. 

Bovendien, kom alleen naar de viering als u  

• klachtenvrij bent en 

• zich vooraf digitaal of telefonisch hebt aangemeld. 

  

Ten overvloede: vertrouw niet alleen op God die voor ons zorgt. 

Als het regent pakt u toch ook een paraplu of regenjas om zo droog mogelijk 

over te komen. Het is niet Gods hand die u droog houdt. 

Daarom: neem uw verantwoordelijkheid, niet alleen voor uw eigen gezondheid, 

maar vooral ook voor die van uw naaste! Nog niet iedereen is gevaccineerd. 

Een jaar geleden hebben de jongere mensen rekening gehouden met de 

oudere mensen. Nu deze laatste groep is gevaccineerd, vragen wij deze groep 

om nu andersom rekening te houden met de groep die nog niet gevaccineerd 

is. 

  

Het Parochieteam vraagt u dringend om uw verantwoordelijkheid te nemen 

naar elkaar. Met Hoop en Verlangen houden we het samen vol, ‘Kerk zijn wij 

Samen’, laten we ook Samen Kerk zijn voor elkaar. 

  

Dank voor uw medewerking en tot ziens in een verwachtingsvolle zomer die 

steeds meer open gaat! 

  

Het Parochieteam 

  



 

   

Bericht van de bisschoppen:  

https://www.rkkerk.nl/versoepeling-van-coronamaatregelen-in-de-r-k-kerk-

vanaf-5-juni-2021/ 

   

 

 

 

Liturgieplanning 

De planning van de vieringen kunt u hier lezen. 

   

 

 

 

  

 

 

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 
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075-6421216 

Secretariaat: secretaris@mariamagdalenawormer.nl  
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