Beste ouders.
Vanwege de nieuwe regels rondom de corona, en omdat de ruimte boven de sacris e van de
Bonifa uskerk te klein is om enige afstand te bewaren, is er een andere werkwijze voor de advent en
het kerstspel dan we andere jaren gewend waren. Wij vinden het jammer dat het een ieder extra
inspanningen kost, maar het alterna ef is om de ac viteiten voor de kinderen (en het kerstspel) af te
blazen. En dat willen we liever niet. We hopen dat het op onderstaande wijze wel mogelijk is.
Het betekent dat we gebruik gaan maken van de zaal naast de Dominicuskerk voor de kinderopvang
en kinderkerk, en dat we in de Dominicuskerk zelf gaan oefenen voor het kerstspel. Op hetzelfde
jds p dat er een viering is in de Bonifa uskerk! We vragen of de ouders hun kinderen van te voren
naar de Dominicuskerk willen brengen (tussen 10.30 en 10.45), en na aﬂoop weer op willen halen
( tussen 12.15 en 12.30 uur). Er is begeleiding van 10.30 tot 12.30 uur. Het gaat om de zondagen 28
november, en 5, 12 en 19 december.
Het eerste deel wordt besteed aan kinderkerk. Ook de kinderen van de kinderopvang zijn daar dan
bij aanwezig. We proberen zoveel mogelijk de kinderen uit verschillende gezinnen op afstand van
elkaar te houden. Maar dit is niet al jd mogelijk. We vragen de kinderen hun handen van te voren te
ontsme en. Begeleiders zullen mondkapjes dragen als anderhalve meter niet mogelijk is.
Daarna wordt het kerstspel geoefend in de kerk. De kinderen die daar niet aan meedoen kunnen dan
in de zaal blijven, waar ook begeleiding is.
Ik heb al een aantal ouders gebeld om te vragen of hun kinderen mee willen doen aan het kerstspel.
Er kunnen nog een paar kinderen meedoen. Als uw kind mee wil doen kunt u dat doorgeven via :
pastor.kamsma@sintvitusparochie.nl
Het kerstspel wordt gespeeld in de viering van 24 december om 19.00 uur in de Dominicuskerk.
We hopen dat we zo met de kinderen een goede voorbereiding kunnen hebben op Kerstmis.
Vrede en alle goeds, Germa Kamsma-Kunst
P.S. De kindercatechese van 10 december vervalt omdat er anders teveel gevraagd wordt van de
kinderen.
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