
MEDEDELINGEN op 14 november 
 
De afgelopen week is een aangescherpt coronabeleid van de bisschoppen 
ontvangen: een dringend verzoek om 1,5 meter afstand van elkaar te houden en bij 
verplaatsing in het gebouw een mondkapje te dragen. Samenzang is nog 
toegestaan, maar er moet rekening worden gehouden dat de komende tijd de 
maatregelen verder aangescherpt zullen worden. De bisschoppen zijn dankbaar 
voor ieders inzet ten dienste van de gezondheid van ons allen.  

De wensboom heeft u waarschijnlijk al zien staan. Na afloop van de viering kunt u 
een briefje uit de boom halen en de komende week voor het kind, waarvan de naam 
op het briefje staat, een cadeau van ca. € 10,- kopen.  
Wat verder de bedoeling is, kunt u op het wensbriefje lezen. Vergeet niet uw naam 
en telefoonnummer op de lijst, die bij de boom ligt, te schrijven.  

Vandaag is het Werelddag van de armen. Achter op de tafel staan vandaag twee 
collecte schalen, één ten behoeve van de diaconale activiteiten, waaronder de hulp 
aan armen, zieken, ouderen en eenzamen binnen de grenzen van onze parochie. 
De andere schaal is voor de reguliere collecte van onze geloofsgemeenschap 

Achter op de tafel vindt u het gebedenboek “Van drie Engelen tot Driekoningen, 
Bidden om betere tijden”. Dit boek mag u meenemen tegen betaling van € 3,- in het 
mandje dat er bij staat. 

Zondag 21 november is er tijdens de viering weer een kinderwoorddienst. Kinderen 
van de basisschool zijn van harte welkom! 

Het handwerken op maandagmiddag is, gezien de oplopende coronacijfers 
uitgesteld tot na 1 januari. In het nieuwe jaar gaan we kijken of en hoe het veilig kan. 
 
Bij het secretariaat is de Gerarduskalender weer te koop voor € 8,50. 
 
Na de zondagsvieringen wordt er voorlopig geen koffie geschonken. Bij het 
verplaatsen in het gebouw is het namelijk bijna niet mogelijk om 1,5 meter afstand te 
houden. 


