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Bekijk de webversie

Extra Nieuwsbrief - Update Coronamaatregelen
1 december j.l. hebben de Nederlandse bisschoppen nieuwe maatregelen afgekondigd. Deze
komen overeen met de beperkte lockdown in de gehele samenleving.
Kortweg gaat het om twee belangrijke aanpassingen:
Voorlopig geen vieringen, vergaderingen en bijeenkomsten meer na 17.00 uur
Geen publieke vieringen in de Kerstnacht
In deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de consequenties van deze nieuwe
maatregelen voor onze parochie.
De overige maatregelen blijven onverkort van kracht:
Heeft u klachten? Blijf thuis.
Ontsmet uw handen bij het betreden van het kerkgebouw en voor de Communiegang.
Draag een mondkapje bij het betreden van- en verplaatsingen binnen het kerkgebouw.
Bewaar 1,5 meter afstand tot elkaar.

Weekendvieringen
Zaterdagavond 4 december en 11 december zijn er géén
vieringen.
In de weekenden hierna proberen wij de zaterdagavondvieringen op de diverse locaties te verplaatsen naar de
zondagmorgen. De zaterdagviering van 17.30 uur in
Gendringen wordt vervroegd naar 16.00 uur. Voor het
aangepaste rooster: zie onder of ga naar onze website.

Aangepast weekendrooster

Vieringen door de week
Dinsdagmorgen wordt de avondviering in Etten verplaatst
naar de ochtend om 9.30 uur. Woensdagavond vervalt de
viering in Doetinchem en het aansluitende rozenkransgebed.
De eerste woensdagavond van de maand vervalt de viering in
Dinxperlo en het aansluitend rozenkransgebed.
N.B. De kleine beperking van het aantal vieringen op weekdagen houd verband met de
beschikbaarheid van pastores voor uitvaarten die immers dikwijls in de ochtend worden
gehouden.
Het schema van vieringen op weekdagen komt er voor de parochie als volgt uit te zien:
dinsdag
9.30 uur Etten
woensdag 10.00 uur Gendringen
donderdag 9.30 uur Gaanderen
vrijdag
9.30 uur Ulft
10.00 uur Doetinchem

Viering 25 jarig priesterjubileum pastor Marcel Smits
Op zondag 12 december vieren wij het zilveren priesterfeest
van pastor Smits om 10.00 uur in de kerk van de H.H. Petrus
en Paulus te Ulft.
Deze viering zal via Livestream worden uitgezonden op het
YouTube-kanaal en de Facebookpagina van onze parochie.
De kerk zal beperkt toegankelijk zijn voor genodigden en
vertegenwoordigers van de locaties.
Op dinsdag 14 december, dat is de eigenlijke dag van zijn priesterwijding, viert pastor Marcel
om 9.30 uur de Eucharistie in de St. Martinuskerk te Etten. Dit biedt nog een extra mogelijkheid
om samen met hem dank te zeggen én te vragen om zegen.
Wilt u nog bijdragen aan het parocheiecadeau, een elektrische fiets? Dat kan!
Stort uw gift op rekeningnummer:
NL40 ABNA 0414 1676 27
t.n.v. RK Parochie Maria Laetitia
onder vermelding van ‘Cadeau pastor Marcel’.

Viering wereldlichtjesdag Gendringen geannuleerd
Op zondag 12 december zou in de St. Martinuskerk te
Gendringen om 19.00 uur een speciale viering worden
gehouden voor ouders die een kind hebben verloren. Helaas
zal deze viering nu geen doorgang vinden.

Guldenmis woensdag 15 december Doetinchem
De Guldenmis, een votiefmis voor Maria in de Advent, is een
viering die in het donker bij louter kaarslicht wordt gehouden.
Omdat dit nu niet goed mogelijk is komt deze viering te
vervallen.

Kerstnacht - geen openbare vieringen
In alle RK kerken van Nederland worden geen openbare
kerstnachtvieringen gehouden. Net als vorig jaar blijven de
deuren dus gesloten. Er zullen drie vieringen via de
Livestream worden uitgezonden op ons YouTube kanaal:

17.00 uur Kerstviering in Etten met pastor Marcel Smits en het koor Con Brio
18.00 uur Kerstviering in Doetichem met pastor Paulus Tilma en het koor ‘Singing kids’
19.00 uur Kerstviering in Gaanderen met pastoor Hans Pauw en het kerkkoor

Eerste kerstdag
Op eerste kerstdag is er een extra viering in Dinxperlo om 11.00 uur met pastor Paulus Tilma.
De overige geplande vieringen blijven onveranderd en zijn vrij toegankelijk. Wij verwachten dat
vele mensen de drukte zullen mijden en thuis een viering willen volgen, ook via de TV. De
vieringen in Doetinchem en Gaanderen zijn ook te volgen via de livestream.

Tweede kerstdag vieren we op de gebruikelijke wijze in Ulft en Doetinchem.

Kerstherberg, Kerst-inn en kindjewiegen op eerste
kerstdag
De kerstherberg in Doetinchem voor alleenstaanden komt ook
dit jaar helaas te vervallen.
De Kerst-inn, ook in Doetichem, gaat wel door tussen 13.30
en 15.30 uur. Aanmelden is gewenst. Zie voor nadere
informatie pag. 29 van de Vreugdebode.
Om 15.00 uur is er Kindjewiegen in de kerk van Gaanderen.

Oudjaarsavondviering wordt Oudjaarsdagviering!
Het is een goede traditie: danken voor het jaar dat achter ons
ligt en zegen vragen voor het nieuwe jaar dat zich aandiend.
De geplande avondvieringen in Etten (pastor Tilma) en
Gaanderen (pastoor Pauw) worden vervroegd naar 16.00 uur.
In Dinxperlo viert pastoor Pauw al om 11.00 uur. Op die dag
is er ook markt in Dinxperlo en op vele plaatsen trekt een
'marktmis' extra bezoekers.....wij zijn benieuwd. Ook u bent
van harte welkom!

Samenzang en koorzang
De nieuwe maatregelen betreffen (vooralsnog) niet de zang.
Er kan dus nog steeds samen gezongen worden en ook koren
mogen zingen, met in achtneming van regels over afstand tot
elkaar en ventilatie. Een aantal koren zijn, om begrijpelijke
redenen, terughoudend en hebben ervoor gekozen om tijdelijk
te stoppen met repeteren het zingen tijdens de vieringen.
Maar soms heeft een koor wel heel veel pech: Marjo Harmsen, de dirigente van Volare
(Doetinchem), kreeg eerst Corona en brak vervolgens haar enkel....we hopen met haar en alle
koorleden dat ze snel weer op de been is!

Doopvoorbereiding
Ook catechetische bijeenkomsten in de avond worden tijdelijk
opgeschort. Toch gaat de bediening van de sacramenten
door. Er zijn behoorlijk wat aanvragen voor de doop in onze
kerken. De doopdata blijven dan ook gehandhaafd en de
doopheren zullen, in overleg met de doopouders, zoeken naar
een ander tijdstip voor de voorbereidingsavonden.

Uitvaarten en avondwaken
Uitvaarten kunnen nog steeds op de gewone wijze
plaatsvinden in onze kerken. Het aantal aanwezigen daarbij is
wat beperkter vanwege de 1,5 meter afstand die in acht moet
worden genomen. Dit vraagt de aandacht van de uitvaartleider tijdens het overleg met de
familie.
Avondwaken zijn echter tijdelijk niet mogelijk. Eventueel kan er, in overleg, wellicht een
gebedsmoment op een eerder tijdstip plaatsvinden.

Website? Klik hier

Facebook-pagina? Klik hier

Youtube-kanaal? Klik hier

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u secretariaat@mlparochie.nl toe aan uw adresboek.

