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Beste parochianen,
 

Met veel plezier bieden wij de 3e 
 
editie aan van de digitale nieuwsbrief vanuit de parochie.

In deze brief houden wij u op de hoogte van wat er gebeurt in uw parochie. Nu wij al een
tijd niet meer samen kunnen komen om Eucharistie te vieren en andere bezigheden
binnen de parochie stilliggen is communicatie erg belangrijk. 
 
Gooi TV
Met Gooi TV is afgesproken dat zij uitzenden:

op 28 juni om 11.30 uur op de lokale zender Gooi TV.  

Deze Eucharistie is opgenomen in de Vituskerk.
De link voor het boekje voor deze viering  delen wij met u in het volgende
Nieuws Bulletin
Uiteraard plaatsen wij het liturgieboekje op de website zodat u thuis mee kunt
bidden en zingen.
U vindt Gooi TV op de volgende kanalen:
Ziggo Digitaal kanaal 41 / Ziggo Analoog kanaal 45 / KPN digitaal kanaal 1432
Gooi TV is ook via Youtube te bekijken (ook achteraf)

 

Overweging:
 

Worden wat je ontvangt

Op Sacramentsdag vieren we dat God ons tot levende wezens maakt. Daartoe voedt Hij
ons met zijn Woord en zijn Brood, want deze verenigen ons met hem en laten ons delen in
zijn eeuwigheid. Voedsel is een basale voorwaarde voor menselijk bestaan. Zonder dat
houdt ons lichaam geen stand en verhongeren we. Maar het voedsel dat God ons geeft
doet meer: het sterkt onze geest. Een sterke geest hebben we nodig om te worden wat we
ontvangen, namelijk: lichaam van Christus.
 

Oproep:
Het Nieuws Bulletin wordt gewaardeerd en we hebben veel positieve reacties ontvangen.
In twee weken hebben er zich meer dan 120 parochianen aangemeld. Een mooi aantal,
maar nog maar een deel van onze regelmatige kerkgangers en een fractie van de
katholieken in Bussum / Naarden. Wij blijven u dus vragen in uw omgeving mensen te
attenderen op deze informatiebron! 
Hoort zegt het Voort, willen jullie allemaal deze nieuwsbrief onder de aandacht brengen
van alle parochianen en als die parochiaan de nieuwsbrief wil ontvangen hij / zij een mail
stuurt aan:

 secretariaat@h-drieeenheid.nl
met daarin de tekst:

“Ja, ik wil graag op dit emailadres de parochienieuwsbrief ontvangen”
 
 

Kerken weer open:
De kerken gaan weer open! De Mariakerk en Vituskerk mogen vanaf 5 juli vieringen verzorgen met een
beperkt aantal parochianen.  Weer naar de kerk gaat wel onder voorwaarden. 

U moet zich aanmelden. Desgewenst moeten wij de GGD kunnen tonen wie er in de viering
aanwezig waren.
U dient de handen te reinigen bij binnenkomst van de kerk. In de entree staat een handreiniger
U dient de 1,5 meter regels strikt na te leven. Daarom mogen de kerkgangers elkaar niet
passeren. In de kerken is een looprichting ingesteld. Volg de aanwijzingen op die de begeleiders
geven
U mag niet meezingen, u wordt toegezongen. Zingen verspreid veel aerosolen en wordt door het
RIVM afgeraden
Ook bij het verlaten van de kerk volgt u de instructies
Na de kerk wordt er geen koffie geschonken.

Houdt er rekening mee dat de toiletten voor, tijdens en na de viering gesloten moeten blijven!
 
Aanmelden voor vieringen
Aanmelden kan via het formulier op de website. Er staan twee formulieren. Het linkerformulier is voor de
Mariakerk, het rechter voor de Vituskerk.
Voor mensen die geen computer hebben is er een mogelijkheid om telefonisch te reserveren. Dat kan
dagelijks tussen 10 en 12:00 uur. Uiterlijk vrijdag om 12:00 uur moet uw reservering binnen zijn. Bij het
bevestigen van de reservering geldt: wie het eerst komt die het eerst maalt.
Voor aanmelding  klikt u hier voor het formulier.
 

Givt app
De Coronaregels dwingen ons om in een alternatieve manier van geld inzamelen te voorzien. De
penningmeester heeft met Givt een overeenkomst gesloten zodat u met de smartphone kunt bijdrage aan
de collecte. Ook kaarsengeld of geld voor boekjes kan op deze manier worden voldaan. Op de website
staat aangegeven hoe u de app kunt installeren. De app kunt u overigens ook gebruiken bij deurcollecten
e.d.

 

Helpende handen?
In het najaar heeft de Mariakerk lekkage gehad in de kelder. De lekkage is natuurlijk direct opgelost, maar
helaas heeft het archief wat daar stond waterschade opgelopen. Het archief bestaat uit vele jaren
financiële administratie. De penningmeester heeft aangegeven dat veel vernietigt mag worden. Hiervoor is
een vernietigingscontainer geregeld welke waarschijnlijk maandag 22 juni op het kerkplein van de
Mariakerk neergezet wordt. Heeft u een uurtje tijd op maandag of dinsdagochtend laat dit het secretariaat
weten. Hoe meer mensen een paar keer de keldertrap af en op willen lopen hoe sneller de klus geklaard
is. Wij zijn uw eeuwig dankbaar!
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Wil je je instellingen aanpassen?
Je kunt je gegevens aanpassen of afmelden voor deze mail.
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