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Hoopvol vooruit kijken !
Samen vieren:
Samenkomen in de kerk, het kan weer. De Nationale Veiligheidsraad gaf groen licht aan erkende
geloofsgemeenschappen in ons land om opnieuw erediensten te houden. Hoe verliep de
heropstart?
Met een bang hart en vragen: hoeveel mensen zouden er komen, hebben we alles gedaan zoals het
moet?
Het verliep allemaal heel vlot. Parochianen waren blij om weer te kunnen vieren en ze hadden
begrip voor de maatregelen. Het was wat onwennig met al die regels, maar deugddoend.
Aan iedereen:
voor de voorbereidingen, begeleiden van parochianen tijdens de viering, samen zoeken naar
oplossingen, delen van ervaring, ontsmetten, solidair zijn, geduld, begrip, volhouden, …

DANK JULLIE WEL !
Hou nog verder vol, elke dag opnieuw.
Ook in onze kerken:
- max. aantal toegelaten deelnemers mag niet overschreden worden: bereikt? = deur toe…
- mondmasker is verplicht, gedurende heel de viering
- handen ontsmetten bij het binnenkomen
- volg de instructies van de “steward”: welke weg je moet volgen, waar staan en gaan zitten
- geen vrije keuze van stoel: schuif aan
- max. 2 mensen naast elkaar (van eenzelfde bubbel)
- luister naar de lector die uitlegt wat wanneer moet gebeuren
- hou afstand, ook bij de babbel na de viering buiten de kerk !
Op deze manier kan de viering volstrekt veilig verlopen:
- de voorganger volgt alle voorschriften;
- alleen de voorganger deelt communie, met pas ontsmette handen;
- te communie gaan levert geen moeilijkheden: de steward én pijlen duiden aan hoe je vooraan
gaat;
- zelf strek je de arm naar de voorganger uit;
- de hostie nuttig je op je zitplaats;
- Er wordt geen omhaling gehouden, er staat wel een mandje bij de uitgang:dank voor je bijdrage;
- Om veiligheidsredenen wordt er niet gezongen, wat natuurlijk spijtig is, maar gezondheid heeft
voorrang.
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1e communie- en vormselvieringen 2020
We herhalen nog even de data van de vieringen en bevestigen de kerken waar de vieringen zullen
plaatsvinden. We hebben gekozen voor de grootste kerken binnen onze pastorale eenheid. Op die
manier kunnen we, met inachtneming van de regels, per kind 4 familieleden aan de viering laten
deelnemen.
4 personen per kind = inclusief de ouders
Wie deze personen zijn bepalen de ouders. Het toewijzen van de plaatsen in een planning gebeurt
door de catechisten en parochieverantwoordelijke.
Vormselvieringen:
Groep
Zaterdag 19 september
9u30 Terhagen + Vosberg
11u00 Boom
13u00 Kleine Landeigendom
14u30 Sint-Pieter
Zaterdag 3 oktober
9u30 Reet
11u00 Groenlaar

Kerk
St.-Pieter Rumst
H.-Hart Boom
O-L.-V. Boom
St.-Pieter Rumst
H.-Hart Boom
O-L.-V. Boom

1e communievieringen:
Groep
Zaterdag 10 oktober
10u00 Groep St.-Pieter
13u30 Groep St.-Jozef Terhagen

Kerk
St.-Pieter Rumst
St.- Jozef Terhagen

Zaterdag 17 oktober
10u00 Groep Vosberg
13u30 Groep St.-Jozef K.L.E.

St.-Pieter Rumst
H.-Hart Boom

Zaterdag 24 oktober
10u00 Groep Maria Magdalena
13u30 Groep Heilig Hart

St.-Pieter Rumst
H.-Hart Boom

Zaterdag 31 oktober
11u00 Groep Groenlaar

Catharina Boom

Voorbereiding
We gaan nu verder de catechisten informeren over mogelijkheden naar voorbereidingsmomenten.
Nadien zullen zij de ouders hierover informeren.
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1e communie- en vormselvieringen 2021
We kijken ook hoopvol vooruit naar de toekomst. De data van vormsel- en 1e communie-vieringen
van 2021 liggen nu vast waarbij we werken naar analogie van de organisatie vormselvieringen 2020.
De uren van de vieringen en kerken waar ze zullen plaatsvinden, kunnen we pas later bepalen.
We willen zowel de ouders als de kinderen een zinvolle voorbereiding voor deze belangrijke
momenten in hun leven geven en nodigen hen uit op één van de informatiemomenten.
De plaats waar die informatiemomenten doorgaan staat volledig onafhankelijk van de werking of
groepen die gevormd zullen worden.
Vormselvieringen:
Zaterdag 24 april 2021 en zaterdag 1 mei 2021 (onder voorbehoud !!!)
Informatiemomenten: 16 september 2020 en 23 september 2020, telkens om 20u
1e communievieringen:
Zaterdag 8 mei 2021 en zaterdag 29 mei 2021
Informatiemomenten: 30 september 2020 en 7 oktober 2020, telkens om 20u
Inschrijven voor de informatiemomenten is verplicht: kijk op de website www.rupelkerk.be en klik
op het bijhorende icoontje.

Hoopvol vooruitkijken:
Klik op deze link en geniet van de hoopvolle boodschap!

Vragen?
Aarzel niet om je reactie door te geven of vraag te stellen via: secretariaat@rupelkerk.be
Het Rupelkerkteam
Chris Stoffelen, Els Schiltz, Harry van Hooydonk, Marc De Meester, Rita Vangheluwe
Wens je deze nieuwsbrief niet verder te ontvangen? Stuur een bericht naar
secretariaat@rupelkerk.be met je naam/mailadres/melding: uitschrijven nieuws Rupelkerk

