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Beste mede parochianen,
Eindelijk weer goed nieuws! We gaan het voorzichtig weer proberen om, naast het
Rozenkransgebed op de woensdag-avonden in Mei, de reguliere weekenddiensten ook in
onze St. Martinuskerk weer op te pakken.
Dit betekent dat de vieringen in de st Martinus niet meer worden doorgeschoven /
overgenomen door de locatie MariaTenhemelopneming in Wytgaard.
Vanaf deze plek dan ook onze dankbaarheid aan de Gemeenschap-en Beheercommissie van
de locatie Wytgaard voor het willen faciliteren van onze vieringen in de afgelopen periode.
( Helaas is hier veel te weinig gebruik van gemaakt) Vanaf nu dus weer, in beide kerken,
om en om in het weekend een eucharistie- of woord en communieviering.
Komend weekend 22-24 mei is het Pinsteren.
Dan zal op 1e pinksterdag ’s morgens om 9:30 uur een Plechtige Hoogmis worden gevierd
waarin het team van Pastores zal voorgaan. Feestelijker kan het haast niet.
Er zijn nog wel de komende tijd steeds de geldende regels van het RIVM van kracht.
In onze kerk mogen (vanwege de ruimte) maximaal 25 parochianen de viering mee maken.
Hier geldt dus: VOL = VOL.
We zijn strikt op deze regel bij de (zij)deur. En ook nog steeds de 1,5 meter regel!!! en
het Mondkapje bij bewegingen in de kerk ( behalve bij de communie). De plaatsen waar u
mag zitten zijn aangegeven met een markering op de bank!
Zie voor de overige vieringen het rooster achter in het ‘VitusNijs’.
U kunt ook kiezen om de weekendvieringen via internet te volgen. Zie daarvoor de
aanwijzingen op de website van onze parochie: www. sintvitusparochie.nl
Heeft u vragen?
U kunt altijd even bellen naar
harry de groot 058-2551232 of 0611056721
of jan meinderts
0653678739
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