Corona inventarisatie bericht activiteiten dd 19 maart 2020 versie 16.00 uur
Zondag

Op zondagen wordt een livestream eucharistieviering uitgezonden bedoeld voor de
beide parochies Martha & Maria, en Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Voor de
technische realisatie is hiervoor de St Josephkerk in Hooglanderveen ingericht. De
uitzending begint om 09.30 uur en is te volgen op Facebook, Website en Kerkomroep
(alleen audio). Ook op een later tijdstip is de viering nog terug te zien.
https://www.katholiekamersfoort.nl/online-eucharistie-coronavirus/
Voorganger is pastor Roderick Vonhögen (dan ook te volgen op
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1346926118847506&ref=watch_permalin
k) of één van de andere priesters van het pastoraal team. Lectoren en acolieten uit
andere kerken worden gevraagd mee te doen. Aanwezig zijn alléén lector, acoliet,
eventueel een musicus of cantor en technici.
Berichten van overlijden uit beide parochies worden in de viering genoemd.
Misintenties: gebruikelijke misintenties kunnen bij de eigen locatie vóór donderdag
12.00 uur ingediend worden en genoemd worden in deze viering.
Op de website van Martha & Maria wordt een digitale kapel ingericht waar een
intentie achtergelaten kan worden en waar tevens een pagina staat met inspiratie
(gebeden etc) voor bemoediging in deze moeilijke tijd. www.marthamaria.nl
We streven erna deze op vrijdag 20 maart in de lucht te hebben.

Zaterdag

Op zaterdagen wordt een Internationale eucharistieviering uitgezonden vanuit de St
Josephkerk. Deze viering is wereldbreed en voor alle anderstalige parochianen
bedoeld. De uitzending begint om 19.00 uur en is eveneens te volgen via
bovengenoemde mediakanalen. Voorganger: Roderick Vonhögen.
Enkele geloofsgemeenschappen stellen op zondagmorgen de kerk open voor gebed.
In die situaties zijn de verscherpte richtlijnen absoluut van kracht: maximaal 30
mensen, het bewaren van afstand tot elkaar en geen koffie of sociale ontmoetingen.
De lokale websites verzorgen hieromtrent de juiste informatie.

Nabijheid

Op alle locaties worden nu gezamenlijke initiatieven ontplooid om mensen te
bereiken die door de maatregelen geïsoleerd thuis verblijven. Wil je meedoen? Neem
dan contact op met de pastoraatsgroep van je eigen locatie.
De M&M website wordt vrijdag aangepast zodat het nieuws over Corona centraal op
1 duidelijke plek staat. Daarbij wordt tevens ingericht een digitale kapel waar mensen
een kaarsje kunnen opsteken en een intentie kunnen achterlaten.

Door de week Alleen in de eucharistische centra worden (voorlopig) nog eucharistievieringen
gehouden. Dat gebeurt in de kerk en zonder koffie drinken na afloop. Ouderen of
mensen met een kwetsbare gezondheid adviseren wij om niet te komen en de viering
thuis mee te beleven in gebed.
Woensdag om 09.00 uur is er een eucharistieviering in de H Nicolaas in Baarn.
Woensdag om 19.00 uur is er een eucharistieviering in de H Kruiskerk in Amersfoort.
Alle andere bijeenkomsten, meditaties en vieringen zijn in alle locaties afgelast.
Open kerk

Door de week zijn op diverse plekken en tijden de kapellen open voor een kaarsje en
gebed. Ook hier geldt: houdt tenminste 1,5 meter afstand, en een maximum van 2
mensen tegelijk aanwezig zijn. Zie hieronder voor de locaties en tijden.

Soest Petrus en Pauluskerk, stiltecentrum
iedere dag van 8.30- 17.00
Maartensdijk Iedere zaterdag van 16.00 – 17.30 uur in de kerk
Soesterberg Iedere dinsdag en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur in de kerk
Nicolaas Baarn Maandag t/m vrijdag van 14.30 – 15.30 uur. De kapel is gesloten, de kerk is open.
Eemnes
Dagelijks geopend van 10.00 – 17.00 uur devotiekapel, achter in de kerk
OLV Bilthoven maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00 uur. Graag even contact opnemen met het
Kerkelijk Bureau (030-2282665) om te horen of de kerk vrij is.
Mogelijkheden in Amersfoort:
Joseph
De dagkapel is dagelijks open voor kaarsjes en gebed
SFX
De dagkapel is dagelijks open voor kaarsjes en gebed tussen 09.00-12.00u
Martinus
De Kapel is open tussen 09.30-11.00 uur (als de gastvrouwen aanwezig zijn)
De Mariakapel is zoals gebruikelijk de hele dag open, vanaf 09.30 uur.
Brandpunt
De dagkapel is door de week open tussen 10.00-12.00u voor kaarsjes en gebed.

Palmpasen

In de zondagse livestreamviering kunnen alle palmtakjes van beide parochies worden
gezegend en door de locaties meegenomen worden om voor verspreiding in eigen
kring te zorgen. Verder informatie en logistiek volgt nog,

De goede week De vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaszaterdag en Pasen worden
allen opgenomen en uitgezonden in de voornoemde livestream viering. Meer
informatie volgt.

Informatie

Wij vragen om zoveel mogelijk op de websites van Martha & Maria en OLVA te kijken
voor het meest actuele nieuws. Tevens verwijzen we ook naar nieuwsbrieven van de
eigen geloofsgemeenschappen, Facebook pagina’s en ander informatiekanalen.
www.marthamaria.nl
www.facebook.com/rkeemland (De Sleutelfiguren pagina)
www.katholiekamersfoort.nl
www.facebook.com/rkamersfoort

