Beste parochianen van de locatie St. Augustinuskerk,
Per 1 juli a.s. gaan de deuren van onze kerkgebouwen van Parochie Amstelland weer open en mogen
wij, pastores en vrijwilligers, u weer van harte welkom heten. Wat hebben wij elkaar gemist en wat is
het fijn om elkaar weer te gaan ontmoeten en samen te vieren.
Maar we zullen toch rekening moeten houden met het bijzondere tijdperk waarin wij leven en de
realiteit van het Coronavirus. Zo zal ook het kerkbezoek een aantal regels en beperkingen hebben. Op
alle locaties is in de afgelopen tijd hard gewerkt om een op maat uitgewerkt protocol af te spreken. Per
locatie is de situatie natuurlijk verschillend en wij verwijzen voor de afzonderlijke informatie graag naar
de eigen communicatiekanalen van de locaties.
Ook de Augustinuskerk gaat vanaf 1 juli weer open voor maximaal 100 personen. Zowel de vieringen op
vrijdagmorgen 9.15 uur, zaterdagavond 19.00 uur en zondagmorgen 10.30 uur gaan weer starten.
Wij willen u informeren over een aantal specifieke regels die voor deze vieringen in de Augustinuskerk
gelden:
-

-

-

-

Reserveren is verplicht. U kunt in de week voorafgaand aan de betreffende viering telefonisch
reserveren (niet per email; zie het bijgaande overzicht) Graag aangeven of u een minder-validestoel vóór in de kerk nodig heeft. Deze zijn namelijk maar beperkt beschikbaar.
Uw naam en telefoonnummer worden genoteerd; wij zijn verplicht om de gegevens bij te
houden voor de GGD, zolang de overheidsmaatregelen van kracht zijn. (na enkele weken zullen
de lijsten vernietigd worden)
Wij verzoeken u om in geval van verkoudheid, hoesten of koorts niet naar de kerk te komen.
Graag thuis alvast de handen goed wassen. Thuis naar het toilet gaan.
Bij binnenkomst in de kerk wordt u opgevangen door (hulp)kosters. Zij zullen u vragen of u geen
verkoudheidsklachten hebt. Ook zullen zij uw reservering controleren.
U dient uw handen te ontsmetten met het gereedstaande desinfectiemiddel.
Daarna zullen de kosters u wijzen waar u kunt gaan zitten: vanaf vooraan naar achteren toe
wordt de kerk gevuld. U kunt dus niet zelf uitzoeken waar u gaat zitten.
Is de koster even bezig met een andere parochiaan, wacht dan op gepaste afstand tot deze terug
is bij de ontvangsttafel.
U kunt plaatsnemen in de bank achter de sticker. Uw misboekje ligt daar klaar.
Bent u met 2 of meer personen van hetzelfde huishouden (echtparen/gezinnen), dan kunt u
naast elkaar gaan zitten tussen de 2 zitplaatsen/stickers die per bank beschikbaar zijn.
Meezingen is niet toegestaan!
Bij het ter communie gaan zullen de kosters aangeven hoe er gelopen moet worden en dit zal
bank voor bank gaan (achteraan beginnen en dan de bank ervoor, enz.) De hosties zullen door de
priester op een communietafel gelegd worden. U kunt zelf een hostie van de tafel nemen.
Na afloop van de viering zullen de kosters weer bank voor bank aangeven hoe men naar buiten
kan gaan. (achteraan beginnen)
Wilt u een kaars opsteken, dan kan dit in de kapellen achter in de kerk; houdt rekening met de
anderhalve meter afstand en wacht op uw beurt.

-

Bij de uitgang zullen collectemandjes klaar staan; u kunt voordat u de bank uitgeleid wordt,
alvast uw gift pakken, zodat er bij de mandjes geen opstopping gaat ontstaan. Uiteraard kunt u
ook uw collectegeld overmaken op de rekening van de Augustinuskerk. Uw collectebijdrage is
van harte welkom.

Algemene richtlijnen:
-

Houdt altijd anderhalve meter afstand. In de kerk, maar ook op het kerkplein.
De toilet is alleen voor noodgevallen.
De twee smalle tussenpaden tussen de banken zijn afgesloten.
Er is tot nadere berichtgeving (in ieder geval tot 1 september) géén koffiedrinken.
Na elke viering wordt de kerk schoongemaakt en gelucht. De zit- en knielkussentjes zijn
verwijderd omdat deze niet schoon te maken zijn. U kunt uiteraard zelf een zitkussen
meenemen, maar vergeet die dan na afloop niet mee terug naar huis te nemen.

Op zondag 26 juli wordt er vanuit de Augustinuskerk een live-uitzending met de Amstelveense tv-zender
RTVA uitgezonden. Bij deze viering kunnen geen parochianen aanwezig zijn. U kunt de viering via de TV
of via internet volgen, of naar een andere kerklocatie gaan. Op zaterdagavond 25 juli is er wel een
viering waarbij de parochianen aanwezig kunnen zijn.
Het is nogal wat waar we aan moeten wennen. Maar als kerk vinden wij dat we extra
verantwoordelijkheid dragen voor onze mensen, want veiligheid staat voorop. Daarom hopen we dat u
zich ondanks al deze afspraken welkom zult voelen, nu we weer als gelovige gemeenschap samen
mogen komen.
Wij kijken naar u uit!
Vriendelijke groeten,
Pastoor-deken Ambro Bakker en Locatieraad Augustinuskerk
Locatie

Mistijden

Tel.nr.

reserveringstijden

Augustinus

Zaterdag
19.00
Zondag
10.30

020-646 06 83
t/m 24 juli en vanaf 17 aug

Ma, woe, don, vrij 10.00–
13.00; di 14.00–17.00

Periode 27-07 t/m 16 aug:
020-646 15 85

Uitsluitend dinsdag en vrijdag
van 16.00 – 18.00

Augustinus

H.Geest/
St.Urbanus

Zondag
10.30 NDC

020-641 32 33

Maandag tot en met vrijdag
10-12 uur

Goede
Herder

Zondag
10.30

020-672 40 14

Titus
Brandsma

Zondag
10.15

St.Urbanus
Ouderkerk

Zondag
10.00

020-641 63 01
Of mail
titusbrandsma.amstelveen@kpnmail.nl
Zondag voor de viering

Op vrijdag voorafgaand aan
de viering tussen 11.00 en
13.00
Maandag tot en met vrijdag
Hier vindt voorafgaand aan de
viering registratie plaats in de
hal van de kerk.

