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Coronavirus en onze activiteiten deel 3
We zullen in de komende tijd heel wat moeten missen aan gezellig samenzijn en deugddoende vieringen
en bijeenkomsten. We kunnen niet meer samen komen in de kerk. Maar er zijn nog andere wegen om op
zoek te gaan naar spiritualiteit en diepte en ons geloof te voeden.
Langs deze weg geven we je graag wat info en links……
In onze update 2 van de nieuwsbrief van gisteren, werkten blijkbaar een deel van de internetlinks niet.
De link met afgelaste evenementen in het bisdom is aangepast in deze versie, zodat die nu wel zou moeten
werken. Dit is de link waarvan de zin start met ...Op Kerknet werken we ...
Marnix Van Belle, lid team Pastorale Eenheid St.-Franciscus Oostkamp
................................................................................................................................................................
Essentieel is dat alle publieke liturgische bijeenkomsten geschorst zijn tot vrijdag 3 april. Dit wil
uiteraard zeggen dat ook eucharistievieringen op zaterdag en zondag geschrapt worden.
De kerken blijven zoveel mogelijk open voor individueel gebed.
1. Doopsels, huwelijken en uitvaarten kunnen wel plaatsvinden, maar in beperkte kring.

2. Vieringen in kloosterkerken en -kapellen staan niet langer open voor externen.
3. De zondagsmis van 15 maart wordt uitgezonden op radio 1 en op Eén om 10 uur. Vanzelfsprekend zullen
ook daar enkel de voorganger, lectoren, acolieten en het koor aanwezig zijn. Ook op Radio Maria kun je
om 10 uur de zondagsviering volgen, weekdagvieringen worden er uitgezonden om 9 uur. Klik op de
volgende tekst voor het overzicht.
Lees hier het persbericht van de Belgische bisschoppen (klik op de tekst)
Hier kun je terecht voor de informatie van de overheid (klik op de tekst)
Op Kerknet werken we het nieuws over maatregelen tegen het coronavirus binnen het bisdom
Brugge (klik op de tekst) regelmatig bij. Twijfel je of een lokale activiteit doorgaat (denk daarbij aan
solidaire maaltijden), contacteer dan de plaatselijke verantwoordelijke.
Ook via de wekelijkse mail van Kerknet (hiervoor moet je je inschrijven via deze
link: https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/schrijf-je-op-de-e-mailnieuwsbrief-van-kerknet) kan
je heel wat inspiratie en geloofsverdieping opdoen.
Ook het decanaal secretariaat in Oostkamp en het parochiaal secretariaat in Ruddervoorde worden
in deze periode gesloten. U kan wel telefonisch terecht op het decanaal secretariaat: 050 82 22 30. U
kunt met uw vragen voor alle 6 de parochies hier terecht op dinsdag en vrijdag van 9-12 u. en 1417 u, en op woensdag van 9 u.-12 u.
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Deze e-mail is verstuurd aan marleen.deschaght@skynet.be. • Als u geen nieuwsbrief
meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en
wijzigen. • Voor een goede ontvangst voegt u marnix.vanbelle@telenet.be toe aan uw
adresboek.

