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Mededelingen 

Nr. 37 – 09 oktober 2020 
 

Aanpassingen door nieuwe coronamaatregelen! 

Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord uit de media is er afgelopen maandag in 

een overleg tussen minister Grapperhaus en de kerkelijke koepels 

afgesproken dat er maar dertig mensen mogen deelnemen aan een viering. 

Het parochiebestuur heeft dit besluit overgenomen. Dertig deelnemers 

(exclusief de mensen die een functie hebben, zoals voorganger, misdienaar, 

organist) is helaas duidelijk minder dan het aantal mensen dat de afgelopen 

weken de zondagsviering bezocht. Bij de aanmelding heeft u wellicht gezien 

dat die plekken al heel snel zijn vergeven en wellicht heeft u zelfs al achter 

het net gevist.   

Wanneer u bericht heeft gehad dat u op de wachtlijst bent geplaatst 

voor de viering van 11 oktober, dan heeft het geen zin om te komen. We 

zullen u dan helaas niet kunnen toelaten. De aanmeldingsprocedure is zo 

ingesteld dat u in dat geval voorrang heeft voor de viering op de 

daaropvolgende zondag. Wanneer u niet kunt komen verwijzen we u graag 

naar de viering op de televisie of naar de viering in de St. Jozephkerk die via 

internet wordt uitgezonden: https://www.facebook.com/RKAmersfoort/ 

 Mocht u een bericht hebben ontvangen dat u mag komen, maar kunt 

u uiteindelijk toch niet, wilt u zich dan weer afmelden, zodat iemand van de 

wachtlijst kan komen? 

 Daarnaast willen we u erop wijzen dat voor alle binnenruimtes, en 

daar vallen nu ook de kerken onder, sterk geadviseerd wordt om een neus-

mondmasker te dragen. Wanneer u uw plaats hebt ingenomen kunt u dat 

natuurlijk afzetten, want dan bent u in ieder geval anderhalve meter van uw 

buren verwijderd. 

 Het bisdom heeft aangegeven nog voor het weekend met extra 

informatie te komen, maar die hebben we tot nu toe nog niet ontvangen. 

Mocht er nieuwe informatie komen, dan zullen we u natuurlijk zo snel 

mogelijk daarvan op de hoogte brengen. 

 Dan nog een dringend verzoek: mocht u bericht hebben gehad dat u 

naar de viering kunt komen, wilt u er dan voor zorgen ruim op tijd te 

komen. Wanneer veel mensen op het laatste moment komen is het vrijwel 

onmogelijk om voldoende afstand te bewaren door de opstopping die 

ontstaat.  

 

 

HH. Michaël en Laurens 
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Namens de Pastoraatgroep, 

Willy Eurlings, Ans Weerdenburg, Antoon van Gaans en Sjaak Hozee 
 

ACHTENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR, 11 oktober 2020 
 

11.00 u: Eucharistieviering 

               Celebrant: M. Meneses 
 

Intenties: voor Michaël Hendrikus Maria Akkermans van wie wij 

kortgeleden afscheid hebben genomen. 
 

NEGENENTWINTIGSTE ZONDAG HET JAAR, 18 oktober 2020 
 

10.00 u: Gebedsviering 

               Voorgangers: J. Vroom en K. van Gestel 
 

Intenties: Dirk en Susanna Teunis-Sowma; overl. ouders van Eijndthoven-

Swanink, Alfons van Eijndthoven, Anne Kappen en voor Michaël Hendrikus 

Maria Akkermans van wie wij kortgeleden afscheid hebben genomen. 
 

DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR, 25 oktober 2020 
 

10.30 u: Gebedsviering  

               Voorgangers: J. van Gaans en J. Vroom 
 

Intenties: voor Michaël Hendrikus Maria Akkermans van wie wij 

kortgeleden afscheid hebben genomen. 
 

OPBRENGST COLLECTE: 

Zondag 04 okt.: €   91,00 Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap 

                        € 416,50 Voor Malawi 
 

ROZENKRANSGEBED 

In oktober is er weer iedere zaterdag, om 17:00 uur, een korte viering 

rond het Rozenkransgebed. Deze viering vindt plaats in de pastorie, dus 

even aanbellen s.v.p.! 
 

GERARDUSKALENDER 2021: 

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een 

scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of 

aanzet tot nadenken, onder het motto: “elke dag een beetje spirit!” 

Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, 

puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. 

De prijs voor de kalender van 2021 is: € 7,95. 

De kalender is te koop bij het Parochiesecretariaat op werkdagen van 09.00-

12.00 uur.  


