AANVULLEND COMMUNIQUE dinsdag 9 februari 2021

Beste parochianen,

Hierbij schrijf ik U over de vieringen in onze parochiekerken, die na vandaag, dinsdag 9 februari,
zullen plaatsvinden.

Zoals gemeld in ons communiqué van 28 januari jl., hebben het pastoraal team en het
parochiebestuur van onze Emmanuelparochie op genoemde datum besloten, dat de vieringen in
onze parochiekerken, in ieder geval tot vandaag, 9 februari, zouden plaatsvinden zonder kerkgangers
erbij; maar – waar mogelijk – wel zouden worden gelivestreamed.

Als pastoraal team en parochiebestuur hebben we gisterenavond (parochiebestuur) respectievelijk
vanmiddag (pastoraal team) (beide keren online) opnieuw gekeken naar ons besluit van 28 januari jl.

In genoemde vergaderingen zijn we als pastoraal team en parochiebestuur tot de conclusie
gekomen, dat we ook na vandaag, 9 februari, de vieringen in onze parochiekerken zonder
kerkgangers erbij, zullen moeten laten plaatsvinden.

De reden hiervoor is, dat, naar het zich laat aanzien, de avondklok verlengd zal gaan worden tot 2
maart a.s. Verder is – ook in ons gebied – het aantal besmettingen nog steeds ernstig te noemen. De
urgentie, die hieruit spreekt – gevoegd bij de andere argumenten, genoemd in ons communiqué van
28 januari jl., - brengt ons als pastoraal team en parochiebestuur tot de conclusie, dat de vieringen in
onze parochiekerken – tot onze spijt – ook in de komende periode, zonder kerkgangers zullen
moeten plaatsvinden. Wel zullen deze vieringen – waar mogelijk – worden gelivestreamed. Dit zal
tenminste duren tot 2 maart aanstaande.

Uitvaarten kunnen in onze parochiekerken wel plaatsvinden met kerkgangers erbij; het liefst in kleine
kring, alleen met de ‘naasten’; het maximale aantal personen dat bij een uitvaart kan zijn, bedraagt
50 (conform voorschriften overheid).

Ik hoop op Uw begrip voor ons besluit.
Namens pastoraal team en parochiebestuur wens ik U Gods zegen, heel veel sterkte met alles en blijf
gezond !

Met vriendelijke groet,
Pastoor André Monninkhof

