Betreft: liturgievieringen na 1 juni 2020
Beste parochianen van parochie Maria Sterre der Zee,
Via de media heeft u kunnen vernemen dat het vanaf 1 juni mogelijk is om de
liturgievieringen in onze kerken weer in bescheiden mate te vieren. Op grond van de
bepalingen van de overheid hebben de Nederlandse bisschoppen een drievoudig protocol
naar alle parochies, priesters, diakens en pastoraal werkers gestuurd. Als parochie Maria
Sterre der Zee willen we dit protocol nauwgezet uitvoeren.
Eén van de bepalingen is dat gedurende de maand juni er maximaal dertig mensen bij de
liturgieviering aanwezig mogen zijn. Dat is exclusief personeel (6 personen), d.w.z.: priester,
lector, koster en degenen die welkom heten en checken bij de kerkdeur. In de
liturgievieringen wordt niet gezongen. In iedere kerk mag er slechts één liturgieviering per
dagdeel gevierd worden. In juli wordt het aantal toegestane deelnemers opgeschaald naar
100.
Het is verplicht dat u zich telefonisch aanmeldt bij het secretariaat van uw eigen kerk. Dus
níet bij het centraal parochiesecretariaat. U kunt zich opgeven voor een week. Dit betreft dan
de viering op zaterdagavond of zondag en de doordeweekse liturgievieringen. De
doordeweekse vieringen beginnen weer vanaf maandag 15 juni a.s. Let wel: uw opgave dient
per week vernieuwd te worden. Dit kan telefonisch op donderdag en vrijdag van 10:00 uur tot
12:00 uur. Voor de Willibrord en de Agnes betreft dit woensdag en donderdag van 10:0012:00 uur.
Als u zich niet telefonisch heeft aangemeld, krijgt u helaas geen toegang tot de liturgieviering.
Op het tijdstip dat de liturgieviering aanvangt, sluit de kerkdeur. Zorg daarom dat u 15
minuten van te voren aanwezig bent!
In het weekend van 6 en 7 juni a.s. zijn er weer liturgievieringen in onze kerken. Voor meer
informatie kunt u terecht op de website van onze parochie www.rkdenhaag.nl .
Telefoonnummers van de lokale parochiesecretariaten:
H. Agnes: 070 - 365 77 29

H. Ignatius: 070 – 364 99 26

H. Driekoningen: 070 – 324 54 91

H. Jacobus: 070 – 360 55 92

H. Antonius Abt: 070 – 35 41 742

H. Willibrord: 070 – 380 53 55

Met vriendelijke groet,
mede namens het crisisteam, parochiebestuur en pastoraal team,
Dolf Langerhuizen
pastoor parochie Maria Sterre der Zee

