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•

Reserveren

Vanaf 1 juni maken wij als parochie gebruik van een reserveringssysteem voor de
kerkviering. Dit systeem blijft in werking. Hoe eerder u reserveert hoe eerder u
weet of er plek is. Momenteel kunnen we 30 mensen toelaten. Door te reserveren
voorkomt u dat u voor een dichte deur staat. Want vol=vol! U kunt reserveren via
de knop op onze website www.parochiezeewolde.nl . Mocht het u thuis niet lukken
met reserveren, laat het ons weten. We komen graag om het uit te leggen of te
helpen!
•

Streamen
Nu we zelf kunnen streamen met een vaste camera, kunnen
we dit ook vaker doen. Ook met uitvaarten etc.

•

Open kerk

Elke vrijdag van 10.00-12.00u is Open Haven open. U kunt dan
binnenlopen voor stil gebed, het opsteken van een kaarsje of een
gesprek. In verband met werkzaamheden in Open Haven niet op
5 en 11 februari.

•

Kerkbalans
De actie Kerkbalans staat weer voor de deur.
Kerkbalans staat staat dit jaar in het teken van de
toekomst van onze parochie. Hiervoor benaderen
we alle parochianen, die bij ons ingeschreven
staan. Met het oog op corona doen we dat op een
veilige manier.

•

Enquête
In de volgende editie van het parochieblad zal ook een
enquête staan. Hiermee proberen wij inzicht te krijgen in uw
wensen, hoe u de toekomst van de parochie ziet. We hopen
dat u met velen deze enquête invult, het liefst digitaal via
onze website: www.parochiezeewolde.nl

•

7 februari

In het weekend van 7 februari zal er geen kerkviering zijn.
Dit in verband met onderhoud aan de meterkast. We zal die
zondag om 10.00u een viering worden gestreamd.

•

Vormselviering

Op zaterdag 23 januari om 16.00u zullen er 8 jongeren in onze parochie worden
gevormd, door Mgr. Hendriks. Ook deze viering kan via de stream worden gevolgd.

