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Protocol kerkgebouwen

Stap voor stap weer naar de viering
Met ingang van 1 juni 2020 zijn door de rijksoverheid weer een aantal activiteiten toegestaan welke ook voor onze parochie van belang zijn. Dit gebeurde in het kader van versoepeling van een aantal corona-maatregelen. De Nederlandse Bisschoppen hebben een protocol opgesteld voor het (opnieuw)
houden van vieringen binnen kerkgebouwen. In het navolgende vindt u een overzicht hoe dat voor onze parochie is uitgewerkt.

Algemene basisregels
Voor iedereen geldt een aantal regels om besmetting met het coronavirus en verspreiding ervan te voorkomen. Deze regels kunt u vinden op Teletekst,
pagina 715, of www.rijksoverheid.nl/coronavirus. De belangrijkste regel is om thuis te blijven bij gezondheidsklachten.
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handen voor de
communie

Doordeweekse vieringen

Vanaf 5 juni

Met ingang van vrijdag 5 juni zijn we weer gestart met de doordeweekse vieringen op vier locaties in onze
parochie. Bijeenkomsten tot 30 personen zijn dan toegestaan. De locaties waar we gaan vieren zijn:
•
Dinsdag, 09:00 uur
Martinuskerk Beek
•
Woensdag, 19:00 uur Pancratiuskerk ’s-Heerenberg
•
Donderdag, 09:00 uur Mariakerk Didam
•
Vrijdag, 09:30 uur
Martinuskerk Wehl
In de zorgcentra, verpleeghuizen en in de geloofskernen van Loil en Nieuw-Dijk worden voorlopig nog
geen doordeweekse vieringen gehouden.

Weekendvieringen
Vanaf 4 juli

Met ingang van zaterdag 4 juli starten we ook weer met de weekendvieringen,
omdat na 1 juli bijeenkomsten tot 100 personen zijn toegestaan. Op 6 momenten
in het weekend gaan we vieren:
•
Zaterdag 17:30 uur
Didam
•
Zaterdag 19:00 uur
‘s-Heerenberg
•
Zaterdag 19:00 uur
Wehl
•
Zondag 09:30 uur
Didam
•
Zondag 09:30 uur
Zeddam
•
Zondag 11:00 uur
Beek
In Didam is op zaterdag een extra viering om 17:30 uur omdat het kerkbezoek voor de coronacrisis gemiddeld ruim boven de 100 personen bedroeg.
Kijk op de achterzijde voor meer informatie!

Waarom aanmelden voor weekendviering?
Er zijn twee redenen waarom aanmelding nodig is:
1. Er mogen een maximaal aantal mensen tegelijk in de kerk zijn en bij aanmelding is er zicht op het aantal mensen dat komt. Zo kan vooraf al
aangegeven worden dat het geen zin heeft om naar de kerk te komen, want vol is vol. Ook al mogen tot 100 personen bij elkaar komen, op basis
van de 1,5 meter afstandsregel kan in geen van onze kerken dat aantal terecht op basis van enkele personen. Bij bezoek van meerdere personen uit
één huishouden kunnen er meer personen in de kerk, maar ook dan zullen er meestal geen 100 personen in kunnen.
2. Als ergens een besmetting met het coronavirus optreedt, dan vindt er een zogenaamd contactonderzoek plaats. Met wie zijn personen in contact
geweest? Mocht een kerkganger op enig moment betrokken raken bij zo’n contactonderzoek, dan moet aangegeven kunnen worden wie er
allemaal tegelijk met die kerkganger in de kerk waren.
Voor een doordeweekse viering hoeft u zich niet aan te melden, omdat de groep aanwezigen dan klein, overzichtelijk en bekend is. Wel kan dan naar
uw naam gevraagd worden, als dat toch nodig blijkt.

Aanmelden bij de geloofskern waar u de viering wilt bijwonen. Altijd geldt:
- Aanmelden in de week voorafgaand aan de weekendviering
- Aanmelden alleen mogelijk via telefoon of e-mail - Voor elke viering weer opnieuw aanmelden
- Beek: donderdag 09:00 - 12:00 uur, 0316 - 531 264, martinusbeek@parochiegabriel.nl
- Didam: woensdag 09:30 - 12:00 uur, 0316 - 221 550, mariamartinusdidam@parochiegabriel.nl
- ’s-Heerenberg: donderdag 10:00 - 12.00 uur, 0314 - 661 224, emmaus-pancratius@parochiegabriel.nl
- Wehl: vrijdag 09:30-10:30 uur, 0314 - 681 254, martinuswehl@parochiegabriel.nl
- Zeddam: woensdag 10:00-12:00 uur, 0314 - 651 281, oswalduszeddam@parochiegabriel.nl

Wat regels en afspraken

Wat gaat er nu anders in de kerk?

Nadat u zich heeft aangemeld zullen u bij het kerkbezoek een aantal nieuwigheden opvallen:
1. Bij de ingang zal een plakkaat hangen met daarop de voorschriften zoals die voor iedereen gelden. Belangrijk is dat u weer naar huis gaat
als er gezondheidsklachten zijn.
2. In het kerkportaal zal bij weekendvieringen een deurwachter uw aanwezigheid vergelijken met de lijst van aanmeldingen.
3. Voor u de kerkruimte binnengaat wordt u gevraagd de handen te ontsmetten. Hiervoor staat een reinigingsmiddel in het kerkportaal gereed.
4. In de kerk zijn looplijnen aangegeven om de 1,5 meter afstand te waarborgen.
5. In de kerk wordt door een begeleider aangegeven op welke plekken in de banken of op welke stoelen u plaats kunt nemen. Het kan dus zijn dat u
op een andere plaats komt te zitten dan u voorheen gewend was
6. Bij de communiegang wordt u opnieuw gevraagd uw handen te ontsmetten. Hiervoor staat een reinigingsmiddel gereed.
7. Bij het ontvangen van de hostie zal er zich tussen u en de pastor een zogenaamd hoestscherm bevinden, een doorzichtig scherm dat u en de
pastor beschermt. Onder het scherm door wordt u de hostie aangereikt. De pastor zal een pincet gebruiken om de hostie te overhandigen.
8. Omdat zingen een grotere luchtbeweging op gang brengt en dus risico’s over een grotere afstand dan 1,5 meter, wordt u verzocht niet mee te
zingen bij de liederen.
9. Houd altijd 1,5 meter afstand, ook bij het verlaten van de kerk.
10. Na afloop van een viering wordt voorlopig niet meer samen koffie gedronken.
Er is een filmpje gemaakt over hoe dit allemaal gaat. U kunt dit vinden op www.parochiegabriel.nl.

Livestreamuitzendingen

Online vieringen volgen

Sinds Pasen zijn twee doordeweekse vieringen, een weekendviering en enkele bijzondere vieringen via livestream uitgezonden. Deze vieringen konden op het moment van uitzenden thuis meegevierd worden of naderhand nog één of meerdere
keren bekeken worden. Daar is goed gebruik van gemaakt. Sinds wij weer gestart
zijn met de doordeweekse vieringen op 5 juni zijn we met de livestreams daarvan
gestopt. Het live streamen van de weekendvieringen zal vooralsnog doorgaan tot
en met eind augustus. Of er een permanente voorziening komt van livestreamvieringen is momenteel nog onderwerp van gesprek.
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Gebedsintenties
Vanaf 15 maart zijn er geen gebedsintenties meer gelezen. Vanaf 1 juli worden deze intenties alsnog in de weekendvieringen gelezen. Mocht u intenties hebben opgegeven en een voorkeur hebben voor een of meerdere data waarop ze gelezen worden: neem dan in de maand juni contact op
met het secretariaat. Het is wel de bedoeling dat de intenties dit kalenderjaar gelezen worden. Wanneer u geen voorkeur aangeeft, dan geschiedt de
indeling door het secretariaat.
Contact naar aanleiding van deze Nieuwsflits? - Diaken Theo Reuling ofs - Tel.nr. : 0316 - 22 56 87 - E-mail: t.reuling@parochiegabriel.nl
Voor alle overige vragen kunt u terecht bij het secretariaat van de parochie. De lokale secretariaten zijn met ingang van 1 juni weer bemenst. Zij zijn echter
alleen telefonisch of via de e-mail bereikbaar.

