Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland

MARTINUSBERICHT
Extra editie 18 oktober 2020

MEDEDELINGEN
De gevolgen van nieuwe maatregelen
In dit extra Martinusbericht is het standpunt van het Bisdom n.a.v. de
nieuwe maatregelen (nogmaals) opgenomen.
Het maximale aantal kerkgangers is 30 per viering. Dat is exclusief
de bedienaren: voorganger, lector, koster, BHV’ers/coördinatoren, 45 zangers, dirigent en organist/pianist.
Dat is héél weinig en vorige week noemden wij al de lastige opgave
om dit logistiek zo eerlijk mogelijk te regelen. Het aantal van 30 is nu
gesplitst in 2x 15: 15 mensen kunnen via het reserveringssysteem
op www.katholiekamersfoort.nl een plekje reserveren. De andere 15
kunnen via gastvrouwen (033-4801223) op ma, wo en vr-ochtend
van 09.30 tot 11.30 uur worden gereserveerd.
En het is heel vervelend, maar die situatie is niet te voorkomen, dat
er heel snel “nee” verkocht moet worden. Wij vragen u daarvoor uw
begrip.
Wij vinden het belangrijk dat mensen, die een misintentie hebben
gevraagd “voorrang” te geven en bij navraag voor hen een plekje vrij
te houden.
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Om iedereen een eerlijke kans te geven om een viering in de
komende tijd bij te wonen willen wij u vragen niet meerdere
zondagen achter elkaar te reserveren. Gelukkig is het nog steeds
mogelijk om een viering online mee te maken.
Als u niet hebt gereserveerd is het niet mogelijk om de viering
bij te wonen.
De BHV’ers/coördinatoren zullen checken of u zich heeft
aangemeld. Zo niet, dan zullen zij – hoe vervelend ook – u niet
kunnen binnenlaten.
Over hoelang deze situatie nog zal duren durft niemand een
uitspraak te doen. Als deze maatregelen van kracht blijven zal dat
ook effect hebben op toekomstige vieringen. Bij vieringen als
Allerzielen, Eerste H. Communie zal maatwerk nodig zijn. Hiervoor
zullen selectief mensen worden uitgenodigd.
En er is een dringend advies vanuit het bisdom om mondkapjes te
gaan dragen. Eigen mondkapjes, dus de mondkapjes worden in
principe niet verstrekt door de geloofsgemeenschap.
De verbondenheid met elkaar lijkt ons in deze coronaperiode
ontnomen te worden. Toch blijft de tekst “SAMEN VOOR ELKAAR,
nu we niet MET ELKAAR kunnen zijn” nog steeds zo actueel en oh
zo verbindend.
Namens Locatieraad en Pastoraatsgroep
Han van Schagen
Collecte
Doordat er vieringen gehouden worden met beperkt publiek, is de
opbrengst van de collectes voor eigen kerk ook minder. We vinden
het in deze tijd van groot belang dat deze inkomsten blijven.
Wilt u financieel bijdragen? Steun de parochie via bankrekening
NL98 RABO 0135 1177 39 t.n.v. RK Parochie OLVA. Alvast hartelijk
dank.
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Gastvrouwen
De aanwezigheid van de gastvrouwen in De Pastorie is aangepast:
Op maandag, woensdag en vrijdag is er een gastvrouw aanwezig
van 09.00 - 12.00 uur
Mondkapjesplicht in De Pastorie
Wanneer u op de plaats zit mag u het
mondkapje afzetten.

Desinfectiedispenser in De Pastorie.
Bij de ingang van de Pastorie zult u nu ook onderstaande zuil
aantreffen om uw handen te desinfecteren.
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Reactie R.K. Kerk op oproep minister
Grapperhaus
In de week van 4-8 oktober is het aantal coronabesmettingen
schrikbarend opgelopen en heeft er meerdere keren overleg
plaatsgevonden met minister Grapperhaus naar aanleiding van
zijn oproep van maandag 5 oktober aan de kerken om het
maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te
beperken tot dertig.
De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het
oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s van Covid-19
voor de volksgezondheid. Zij hebben vanaf het begin van de Covid19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen en besloten de
coronamaatregelen van de overheid te vertalen naar een eigen
protocol. In de afgelopen maanden hebben zij kunnen constateren
dat het protocol goed functioneert. Kerkelijke bijeenkomsten blijken
slechts in 0,3% van alle gevallen een bron te zijn van besmettingen
met Covid-19. Omwille van de tweede Covid-19 golf, waarin we op
dit moment zijn terecht geraakt, zijn echter aanvullingen op het
bestaande protocol noodzakelijk.
De bisschoppen vragen de parochies en religieuze
gemeenschappen zo snel als mogelijk terug te schalen naar
maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen
(exclusief bedienaren en medewerkers). De al bestaande maatregel
om niet samen te zingen blijft van kracht. Aan de gelovigen wordt
gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de
overheid. De bisschoppen beseffen dat in de parochies veel
vrijwilligers betrokken zijn bij het implementeren van de maatregelen
en dat deze situatie opnieuw hun tijd en aandacht eist.
Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’
gedateerd op 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden
met de volgende aanvullingen:
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Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering,
exclusief bedienaren
 Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een
mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de
overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen
van de H. Communie wordt afgedaan.
Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:



Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele
zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen.
Samenzang is niet toegestaan.

Verder overleg over maatwerk
De R.-K. Kerk blijft met de overheid in gesprek. Ook in de komende
week, na 11 oktober zal weer overleg plaatsvinden met de minister.
Nieuwe ontwikkelingen worden gemeld op www.rkkerk.nl en de sites
van de verschillende bisdommen. De bisschoppen vragen iedereen
te blijven bidden voor de slachtoffers van Covid-19 en hun
familieleden, in Nederland en wereldwijd. En ook voor de werkers in
de gezondheidszorg dat God hen veel moed en kracht geeft en dat
zij niet zelf besmet worden bij de zorg voor mensen die een Covid19 besmetting hebben opgelopen.

Vrijwilligers gezocht voor de Sint Martinuskerk
In het kader van de vorming van het Eucharistisch Centrum in de
Martinuskerk zijn wij met spoed op zoek naar extra vrijwilligers van
jong tot iets minder jong…..
Wil je vrijwilliger zijn in onze hechte en gezellige gemeenschap van
de Sint Martinuskerk? Wellicht zijn onderstaande vrijwilliger
vacatures dan iets voor jou
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Werkgroepleden Kinderwoorddienst (we zijn op zoek naar
meerdere leden!)
Als werkgroeplid kinderwoorddienst bent je verantwoordelijk voor het
verzorgen van de kinderwoorddienst tijdens de zondagse
Eucharistieviering in de Sint Martinuskerk. De kinderwoorddienst is
bedoeld voor basisschoolkinderen tot 12 jaar. Tijdens de
Eucharistieviering ga je met deze kinderen naar de Pastorie om daar
samen te werken aan een wekelijks thema. Na de geloofsbelijdenis
keer je met de kinderen terug in de Eucharistieviering. Voor de
wekelijkse inhoud van de kinderwoorddienst kun je bijvoorbeeld
gebruik maken van de website www.kinderwoorddienst.nl Hier staat
heel helder per week uitgelegd hoe je de kinderwoorddienst kunt
inrichten inclusief ondersteunende materialen om te gebruiken.
Misdienaars en Acolieten (we zijn op zoek naar meerdere
leden!)
Voor de wekelijkse Eucharistieviering op zondag en voor de
vieringen op feestdagen zijn we op zoek naar aanvulling van ons
team van misdienaars en acolieten. Graag zouden we bij iedere
Eucharistieviering in de Sint Martinus misdienaars en acolieten laten
dienen. Daarvoor zijn we op zoek naar extra misdienaars en
acolieten. Ben je 7 jaar of ouder, meld je dan aan. Ook volwassenen
zijn van harte welkom. Als je misdienaar of acoliet wilt worden,
zorgen wij voor passende kledij en een opleiding
Werkgroepleden misdienaars en acolieten (we zijn op zoek naar
meerdere leden!)
Voor de begeleiding en roostering van de misdienaars en acolieten
zijn wij op zoek naar werkgroepleden die deze taak op zich kunnen
nemen. Als werkgroeplid begeleid je achter de schermen de
misdienaars en acolieten, je zorgt ervoor dat er iedere
Eucharistievieringviering misdienaars en acolieten beschikbaar zijn
om te dienen, dat er kleding is en dat iedereen weet wat hij of zij
moet doen. Ook zorg je voor nieuwe instroom in de groep en
organiseer je een paar keer per jaar bijeenkomsten met de groep.
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Ook bij vrijwilligerswerk maken vele handen licht werk. Daarom zijn
we ook nadrukkelijk op zoek naar meerdere vrijwilligers per functie.
Samen de schouders eronder zetten is niet alleen makkelijker, maar
ook leuker en gezelliger.
Wil je je aanmelden voor een van bovenstaande vrijwilligersrollen?
Mail dan naar saskia@meeuwessen.com We verwelkomen je van
harte in de Sint Martinuskerk.

Zindex033.nl
Activiteiten op zindex033.nl worden wekelijks geactualiseerd.

EXTRA DEURCOLLECTE
17 en 18 oktober
18 oktober

Missiezondag
Het straatpastoraat

GEBEDS - EN MISINTENTIES
Zondag 18 oktober 2020
Misintentie:
 Jan van 't Klooster, Rita en Annelies;
 Annie Kok - Houdijk;
 Jan van Middelaar en Jans van Middelaar - Hilhorst;
 Henk van Rees;
 Jan Smink;
Gerardus Antonius Voskuilen en Johanna Antonia Voskuilen van de
Grootevheen.
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KOMENDE VIERINGEN:
week 43

week 44

Zondag 18 oktober om 09.00
uur
Gebedsviering;
Voorganger: Elles Blewanus en
Marijke van der Meulen;
Zang: Sint Martinuskoor

Zondag 25 oktober om
09.00 uur
Gebedsviering;
Voorganger: Josephine van
Pampus;
Zang: Parochiekoor Hoogland

Zaterdag 24 oktober om 15.00
uur
Gebedsviering;
Voorganger: Werkgroep;
Zang: Sint Martinuskoor;
Rond Maria

Red.: secretariaat Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland.033-4801223.
Voor dringende pastorale zorg, buiten de openingstijden secretariaat
06-57541222 Openingstijden: ma. t/m vr. 09.00 - 12.00 uur. Voor Kerkbalans:
NL61RABO0123012902. Voor overige betalingen: NL36RABO0123000742 t.n.v.
Onze Lieve Vrouw Parochie h/o Martinus Locatie Hoogland.
e-mail voor Martinusbericht: martinus.berichten@gmail.com
e-mail voor misintenties: martinus.intenties@gmail.com
e-mail ledenadministratie: centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl
e-mail Secretariaat Martinus en Locatieraad: martinus.locatie@gmail.com
website: http://www.katholiekamersfoort.nl/onze-parochie/sint-martinus/
Het volgende Martinusbericht komt uit op 25 oktober. Daarom graag kopij
uiterlijk tot donderdag 22 oktober 17:00 uur insturen.
Misintenties graag tot en met maandag opgeven.
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