Kerstvieringen in coronatijd
In verband met de maatregelen rond het coronavirus hebben we helaas moeten besluiten dat in
onze kerken dit jaar geen Kerstvieringen plaats kunnen vinden.
Bij het ter perse gaan van dit bericht is de verwachting dat ook in de maand december maximaal 30
personen mogen deelnemen aan een viering. In een Kerstviering waar normaliter vele honderden
parochianen komen is het voor onze vrijwilligers niet te doen vele mensen te moeten teleurstellen
aan de deur. In het belang van ons allemaal hebben en willen we ons nauwgezet houden aan de
richtlijnen van de overheid/RIVM.
Dit jaar kunt u Kerstmis thuis digitaal met ons mee vieren, we nodigen u van harte uit om dat te
doen!
We gaan met Kerstmis livestream-vieringen uitzenden volgens het onderstaande schema:
Kerstavond 24 december, 17.00 uur vanuit Rijssen:
Gebedsviering speciaal voor gezinnen/kinderen
voorgangers pastoor Ronald Cornelissen, Wilhelmien Wichers Schreur p.w. en Jeannette Koopman
p.w Deze viering voor gezinnen/kinderen krijgt een vervolg op 1e Kerstdag, zie Kerst voor Kinderen..
Kerstavond 24 december, 19.00 uur vanuit Schalkhaar:
Voorgangers pastoor Ronald Cornelissen en Clazien Broekhoff p.w. , Nachtmis met bekende
kerstliederen.
Kerstavond 24 december, 21.30 uur vanuit Raalte:
Voorgangers pastor Gé Nijland en diaken Marc Brinkhuis, Nachtmis, Gregoriaanse zang en
Nederlandse kerstliederen
1e Kerstdag 25 december, 08.00 uur Herdertjesmis (dageraadsmis) vanuit Raalte:
Voorgangers pastor Gauthier de Bekker en Lonneke Gunnink p.w., Eucharistieviering, met bekende
kerstliederen
1e Kerstdag 25 december, 10.30 uur Dagmis vanuit Rijssen:
Voorgangers pastoor Ronald Cornelissen, diaken Marc Brinkhuis, Wilhelmien Wichers Schreur p.w.
en Jeannette Koopman p.w., Eucharistieviering, met bekende kerstliederen
2e Kerstdag 26 december, 10.30 uur vanuit Schalkhaar:
Voorgangers pastor Gé Nijland en diaken Fokko de Graaf, Eucharistieviering
Oudjaarsdag 31 december, 17.00 uur Vesperviering vanuit Schalkhaar:
Voorgangers pastor Gauthier de Bekker en Clazien Broekhoff p.w.
Nieuwjaarsdag 1 januari, 10.30 uur vanuit Rijssen:
Voorgangers pastoor Ronald Cornelissen en diaken Marc Brinkhuis, Eucharistieviering
Kerst voor Kinderen
Op Kerstavond kunt u thuis met ons meevieren via de livestreamuitzending van 17.00 uur (deze kunt
u ook op een later tijdstip of op Kerstochtend bekijken). In deze viering worden de kinderen
uitgenodigd om op 1e Kerstdag naar de kerk te komen om het pasgeboren Kind te zien in de kerststal.
Naast de kerststal staat een lege kerstboom, we nodigen de kinderen uit om thuis iets te maken voor
de kerstboom en dit mee te nemen, bv. een kerstbal of een kaartje met een wens. Je kunt in de kerk
ook een kaarsje aansteken en vergeet niet ons kerstcadeautje voor jou in ontvangst te nemen….
De openingstijden van uw kerk met Kerst staan elders in dit parochieblad.

Gebedsintenties
Tijdens de Kerstvieringen worden de opgegeven gebedsintenties een kwartier voor aanvang van de
viering genoemd en/of tijdens de viering in beeld getoond.
Alle vieringen kunnen ook op een later tijdstip door u worden bekeken.
Collecte/giften
Wij vragen u vriendelijk in deze decembermaand om uw collecte/gift aan ons over te maken. Nu de
Kerstvieringen digitaal worden uitgezonden missen we natuurlijk deze inkomsten. De vaste lasten
gaan echter door en er zijn extra kosten gemaakt i.v.m. de hygiënische maatregelen in onze kerken
en de extra initiatieven die zijn ontplooid (bijv. de livestreamvieringen). Uw collectegeld of gift kunt u
op een veilige manier aan ons overmaken via de IDEALknop op de website of door gebruik te maken
van een overschrijving op onze bankrekening NL24 RABO 0103 4200 53 t.n.v. de RK Parochie Sint
Marcellinus o.v.v. collecte. U kunt op de omschrijving tevens aangeven voor welke geloofsgemeenschap uw gift bedoeld is, uw bijdrage komt dan op de juiste plek terecht.
Van harte wensen we u een Zalig Kerstmis en een Zalig 2021 toe.
Het pastoraal team

