
   

                                                                                                                          Den Helder, 28 mei 2020 
Beste parochianen, 
 
Hieronder vindt u een samenvatting van de richtlijnen van de regering/het RIVM en de 
Nederlandse bisschoppen. Ook leest u hoe we daar in de kerken van onze regio, en in deze 
brief met name in de Petrus en Pauluskerk en de Willibrordkerk, invulling aan geven. 
 

OFFICIËLE RICHTLIJNEN vanaf 1 JUNI  
- er mag weer gekerkt worden, met maximaal 30 personen 
- met de gebruikelijke voorwaarden:  

bij gezondheidsklachten niet welkom, verplichte hand-hygiëne, niezen in de 
elleboog, papieren zakdoekjes, 1,5 meter afstand. 

- en als extra voorwaarde:  
wie wil komen, móet zich van te voren aanmelden. 

 

ONZE KERKEN IN DE MAAND  JUNI 
Alle richtlijnen, maar vooral de 30-personen-norm en de verplichte aanmelding 
vooraf,  vragen om een goede voorbereiding. Omdat we deze nog niet rond hebben, 
hebben de pastores en het parochiebestuur besloten dat er in juni nog géén 
openbare weekend-vieringen zijn. 
 
Wel is er in juni elke dinsdag om 9.15 uur in de PP-kerk een eucharistieviering met 
aansluitend aanbidding van het H. Sacrament. 
Oók voor deze viering geldt: verplicht aanmelden. Hoe dit aanmelden in juni gaat, 
leest u verderop. 
 
In juni gaan we waarschijnlijk wél door met de uitzending van de zondagse 
eucharistieviering via internet, zodat u toch verbonden kunt blijven met de grote 
parochiegemeenschap. 
Op de website van de parochie www.mariasterrederzee-denhelder.nl  ziet u een 
blauwe YouTube-link om deze viering te vinden. 
Waarschijnlijk zullen al deze (besloten) vieringen in de Willibrordkerk  worden 
opgenomen, omdat daar het geluid (zonder kerk’galm’) het beste is.                                               
 
                                                                                                                                                z.o.z. 

Samenwerkende R.-K. kerken Noordkop     -    Parochie Heilige Maria, Sterre der Zee 
                                                                                                         PETRUS en PAULUSKERK -  WILLIBRORDKERK 
 
 
                                                                                                   BIJLAGE BIJ HET PAROCHIEBLAD van juni-juli 2020 
 

 

 

 

ACTUELE  INFORMATIE  

over ONZE VIERINGEN en KERKEN  

in verband met het CORONAVIRUS                                                       

http://www.mariasterrederzee-denhelder.nl/


OFFICIËLE RICHTLIJNEN vanaf 1 JULI 

Zoals het er nu uitziet, mogen we vanaf 1 juli weer samenkomen met een grotere 
groep, namelijk  max. 100 personen.  
De verdere maatregelen blijven gelden, óók het verplichte aanmelden! 

 

ONZE KERKEN IN DE MAAND JULI 

Vanaf zondag 5 juli hopen we weer met een normaal weekeind-rooster te kunnen 
werken:  elke weekend een viering in alle kerken van de Noordkop en Texel. 
Voor de Willibrord betekent dit: zaterdag 19.00u, óf zondag 9.30u. Voor de PP-kerk: 
elke zondag om 11.00u.  Hoe het gaat in de verzorgingshuizen is nog onzeker. 
 
Het vieren volgens de richtlijnen zal in het begin flink wennen zijn: denk aan een 
goede 1,5 m-opstelling van de stoelen, looproutes, maar ook aan hand-hygiëne en de 
manier van te communie-gaan en collecteren, en ook: zang door een cantor of kleine 
koorgroepjes en géén samenzang. 
In de loop van de maand juni ontvangt u een extra nieuwsbrief met informatie over 
de tijden van de vieringen vanaf 5 juli en ook over onze ‘nieuwe manieren’. 

 

AANMELDEN:  WAAROM en HOE? 

 Het aanmelden is vervelend, maar om twee redenen noodzakelijk en dus verplicht: 
1. het is de enige manier om het maximum-aantal te bewaken; 
2. mocht er een Corona-besmetting in onze kring geconstateerd worden, dan is het 

van belang om te weten wie er in onze kerk aanwezig waren. 
 

Een goede vorm voor het aanmelden wordt ontwikkeld door het bisdom. Het moet 
slim, simpel en snel zijn.  Hoe dat vanaf juli gaat werken, leest u in de loop van juni, 
in de extra nieuwsbrief en uiteraard via de website. 
 
Aanmelden in juni voor de door-de-weekse viering op de dinsdag in de PP, 
kan alleen telefonisch op maandag van 15.00u tot 17.00u en op donderdag tussen 
10.00u en 12.00u.  Belt u met 0223 612550.  We gaan er van uit dat we binnen het 
maximum van 30 personen blijven, maar houdt u ook rekening met het feit dat we u 
misschien moeten teleurstellen.. 
Het is ook goed om te weten dat we bij de entree moeten controleren of u zich heeft 
aangemeld.  Dát is nog het meest vervelende, zeker voor de mensen die de controle 
uitvoeren. Het druist nl. in tegen alles waar we voor staan: een open gemeenschap, 
die iederéén van harte welkom heet… 
Daarom hopen we ook hier op uw soepele medewerking en begrip. 

 
TENSLOTTE 

Het draait in de kerk niet om geld, júist niet. Maar we hebben uw steun wel heel erg 
nodig, om te kunnen blijven doen wat noodzakelijk is.  
De collecte-opbrengsten van maart, april en mei staan op … nul + een klein beetje…     
Daarom rekenen we op u!   NL45  INGB  0007  2359  92    H. Maria, Sterre der Zee. 

 
Vrede, gezondheid en alle goeds 
 voor ieder van u, en: verlies elkaar niet uit het oog! 
uw pastores en regiobestuur.     
                  PS: op dinsdagochtend is de PP-kerk óók open voor uw onmisbare hulp aan de Voedselbank.  


