Lieve mensen,

Zaterdag 28 november, een volgende editie van ons digitale nieuwsbrief, een manier om
met u verbonden te zijn.
Er komen momenteel weer veel berichten van het bisdom m.b.t. de richtlijnen. We zijn het
allemaal op een rijtje aan het zetten. Het gaat over de mondkapjes, de verwarming en alle
vieringen met Kerst. Namens de bisdomstaf kregen wij het volgende hart onder de riem
gestoken: “Wij realiseren ons dat de voorbereidingen op Kerstmis heel anders zijn dan
anders, zeker voor onze pastorale teams, koren, kosters en andere vrijwilligers. Alle
waardering voor de grote inzet en volharding die door velen opgebracht wordt, binnen en
buiten onze kerkgebouwen, om het kerkelijk leven zo goed mogelijk voortgang te doen
vinden.”
Wat betreft de mondkapjesplicht die op 1 december ingaat voor publieke ruimtes, de kerk is
geen publieke ruimte maar we volgen wel de richtlijn als waren we een publieke ruimte:
tijdens het lopen de mondkapjes op. De bisschoppen zien het liefst dat alleen tijdens de
communie het mondkapje afgedaan wordt. De lector van dienst zal aflezen wat er van de
kerkgangers verwacht wordt ;-)
Ook over de verwarming is wat geschreven: heteluchtverwarming mag alleen vóór de viering
aan, moet tijdens de viering worden uitgezet en aanwezigen dienen altijd op tenminste drie
meter afstand te blijven van het verwarmingsrooster. We zetten de kachel ’s ochtends voor
de viering aan. Ons dringende advies blijft dat u zich zo warm mogelijk aankleedt 
Volgende vieringen
 Zondag 29 november 11.00 uur gebedsdienst met Edwin Denekamp en Max Verbeek
Onverwacht – 1e zondag van de advent Wilt u meekijken klik hier. Ook het
kerkboekje staat weer online klik hier .
 Zondag 6 december 11.00 uur communieviering met Zr. Monica.
 Voor de vieringen moet u zich aanmelden. Dat kan op vrijdag bij het secretariaat
0294-281335.
Seniorenviering woensdag 2 december om 10.00 uur.
Afgelopen woensdag kon u Willem Meijer niet alleen horen, u kon hem ook zien. Hij las
vanuit de kerk. Een prachtig stuk van Huub Oosterhuis: Jij die mij Ik maak. Een bundel
speciaal geschreven met als thema ‘Mijn betere ik” waarin in dertig stukjes, net zoveel als
november aan dagen telt, Oosterhuis laat zien hoe jij en ik elkaar kunnen inspireren om de
wereld een beetje beter te maken.
Mocht u het niet gehoord/gezien hebben, u kunt hier terugkijken klik hier . Komende
woensdag is het de eerste woensdag van de maand en gaat pastor G. van Tillo voor. U kunt
daarbij aanwezig zijn, u kunt ook meekijken klik hier . Na afloop is er een kopje koffie.

Attentiebloemetje
Deze week kregen veel mensen onze aandacht in de vorm van een bloemengroet. Er zijn
namens onze geloofsgemeenschap vijf boeketten bezorgd, namelijk:





bij Ria Bouwens, vanwege een fikse operatie,
bij mevrouw Dirkje Both, vanwege het overlijden van haar 54-jarige zoon,
bij Hennie Hak, vanwege moeilijke tijden,
en bij twee parochianen die 90 jaar zijn geworden, Tineke Gielissen en Wim
Buurman.

Wij wensen allen kracht en moed toe en de beste wensen.
Mocht u iemand een bloemetje willen laten bezorgen, neemt u dan contact op met Margo
Birkhoff 06-44 47 23 06
ONE en Bewogen in Beweging
Binnenkort verschijnen weer de ONE en de Bewogen in Beweging. Mocht u kopij hebben
voor de Bewogen in Beweging, dan graag sturen naar secretariaat@cosmasendamianus.nl of
naar c.d.merkus@hetnet.nl

We wensen u een mooi weekend en hopelijk kunnen we u volgende week iets meer
vertellen over de Volkskerstzang online.
Lieve groet,
PastoraatGroep en LocatieRaad
Zaterdag 28 november 2020

