
 
Beste leden en belangstellenden, 
  
U heeft in onze vorige Nieuwsbrief van 26 maart het bericht ontvangen dat de 
Mensenwijdingsdiensten nog gehouden werden met maximaal 30 aanwezigen. Daarbij werd kenbaar 
gemaakt dat dit zou kunnen veranderen. In een heel aantal gemeenten in ons land worden gezien de 
omstandigheden nog uitsluitend stille diensten gehouden, waarbij alleen de priester en één 
ministrant aanwezig zijn. 
  
Gelet op het toenemend aantal besmette mensen in onze regio hebben wij opnieuw nagedacht over 
de situatie, daarbij zijn verschillende opties besproken. We willen graag dat mensen de dienst 
kunnen bijwonen, én we willen eraan meewerken dat de gezondheid van ons allen zo goed mogelijk 
gewaarborgd wordt. Daarom hebben wij ervoor gekozen dat met ingang van zondag 5 april bij elke 
mensenwijdingsdienst maximaal 7 deelnemers fysiek aanwezig kunnen zijn. Uiteraard geldt daarvoor 
dat alleen diegenen kunnen komen die er zeker van zijn dat daardoor de gezondheid van anderen 
niet in gevaar wordt gebracht. Het ministreren zal in de regel door één ministrant worden gedaan 
waarbij de handelingen worden verricht zoals dat door de bewindsdrager is aangegeven. 
  
Om ervoor te zorgen dat er niet méér dan zeven mensen komen of dat mensen bij de deur 
teruggestuurd moeten worden, werken we als volgt: 
Wie de Mensenwijdingsdienst wil bijwonen meldt zich uiterlijk drie dagen van te voren aan bij 
Wendela Beemsterboer, wendela.beemsterboer@gmail.com of per telefoon 072-7370209. 
Bij meer dan zeven aanmeldingen zullen degenen die het langst geen dienst bijgewoond hebben 
voorrang krijgen. De mensen die zich voor een bepaalde dienst aangemeld hebben, krijgen tijdig 
bericht of zij de dienst kunnen bijwonen. 
  
De diensten op dinsdag om 9.00 uur in de kleine cultusruimte zijn stille diensten. Alle diensten zoals 
vermeld in de Gemeenteberichten zullen doorgang vinden, behalve de diensten op zaterdag om 9.00 
uur in de kleine cultusruimte op werkochtenden voor huis en tuin, deze komen te vervallen. De 
cultische dagsluitingen in de Stille Week komen te vervallen. 
  
Eventuele nieuwe wijzigingen zullen via de digitale Nieuwsbrief aan u bekend worden gemaakt, deze 
wordt ook op de website geplaatst. 
  
Als u een gesprek wilt met Edith Schoneveld kunt u telefonisch of per e-maill contact met haar 
opnemen. In overleg kan een afspraak worden gemaakt of er kan telefonisch een gesprek 
plaatsvinden. 
  
Wij zenden u een hartelijke groet en wensen iedereen goede moed in deze verwarrende en ook 
bijzondere tijd. 
  
 Edith Schoneveld  en Peter Rosenbrand 


