Assen, juni 2020

Aanwijzingen voorafgaand aan de viering
Goede avond/ morgen! Welkom in onze parochiekerk.
Wij zijn blij dat wij weer in een aangepaste vorm samen kunnen komen.
Wij hanteren de adviezen en maatregelen van het RIVM en de Nederlandse
bisschoppenconferentie.
Een aantal huishoudelijke mededelingen :
•
•
•
•
•
•

Er mogen niet meer dan 30 mensen in deze kerk zijn.
U moet zich van tevoren aanmelden als u naar een viering wilt.
We houden de 1,5 m regels in acht.
Volg de aanwijzingen van de plaatsaanwijzers op (bij binnenkomst, bij het
uitreiken van de communie en bij het verlaten van de kerk).
Er is geen orgelspel en er wordt niet gezongen in de viering.
Communie uitreiken gaat als volgt (vanaf weekend 14 juni):

 de plaatsaanwijzer zal iedereen bank voor bank uit nodigen naar
voren te lopen.

 Iedereen, ook degene die de hostie niet wenst te ontvangen loopt mee
naar voren.
 Wie te communie wil gaan reinigt de handen bij ontsmettingszuil die bij
communiebank staat.
 Wie de communie niet wil ontvangen kruist de handen voor de borst om dit
aan te geven. Wacht tot uw voorganger met de communieontvangst
gereed is .
 Het is niet toegestaan om direct ná de communie naar de Mariakapel te
gaan
•
•

Na afloop van de viering zullen de plaatsaanwijzers bank voor bank u
verzoeken uw plaats te verlaten. De achterste banken als eerste.
Wanneer u een kaarsje wilt aansteken:
 dan verlaat u uw eigen bank en neemt u plaats in de bank achter u.
 wacht daar op verder instructies door plaatsaanwijzers.
 wanneer de mensen voor in de kerk plaats verlaten hebben wordt u
uitgenodigd naar een van de twee kapellen te gaan. De mensen aan de
Mariazijde naar de doopkapel, de mensen aan de Jozefzijde naar de
Mariakapel.
 Ook hier dient u de anderhalve meter te respecteren.
 Het is niet toegestaan Kruisbeelden, Mariabeelden en Iconen aan te
raken of te kussen.

Wij wensen u en ons een gezegende viering toe.

