Paramaribo, 23 maart 2020
Aan: alle gelovigen van het Bisdom Paramaribo
Dierbare broeders en zusters,
de maatregelen die wij vorige week maandag hadden genomen blijven onveranderd van
kracht voor deze week tot aan volgend week maandag 30 maart, wanneer wij dan wederom
met een update zullen uitkomen, in het bijzonder m.b.t. de vieringen van de Goede Week:
1. zowel de vieringen door de week als de vieringen van het weekend – zaterdag 28 en
zondag 29 maart – kunnen voortgaan, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat:
a. een voorgeselecteerde groep deelneemt aan de viering. De grootte van deze groep hangt
af van de grootte van de kerk, maar bij voorkeur groepen van 20 tot 50 personen;
b. in de kerk moet een minimale fysieke afstand van 1,5 meter tussen personen in acht
worden genomen;
2. voor alle vieringen gelden de algemene hygiënische voorschriften, zoals:
a. regelmatig de handen wassen met zeep
b. niezen of hoesten in een papieren zakdoekje
c. regelmatig ontsmetten van voorwerpen die door meerdere handen worden aangeraakt
zoals diverse handvatten, deurkrukken, trapleuningen, lichtschakelaars, stoelleuningen
d. etc.
3. ook gelden nog steeds de eerste maatregelen: de communie wordt alleen door de celebrant
uitgereikt en niet op de tong; kelkcommunie is alleen voor de celebrant; geen fysiek contact
bij de vredeswens; geen gebruik van wijwater bij in- en uitgaan van de kerk;
4. uitvaarten en geplande huwelijken mogen tevens voortgang vinden, maar dan wel onder de
voorwaarden zoals genoemd onder punten 2 en 3;
5. op zondag 29 maart zal wederom via Radio Immanuel, Apintie TV of live streaming via
internet de eucharistieviering worden uitgezonden ter ondersteuning van de geestelijke
communie; voor informatie omtrent de uitzendtijden en verdere updates vanuit het
Bisdom doen wij een beroep op u allen om de Facebookpagina van het Bisdom
regelmatig te raadplegen;
DEZE MAATREGELEN GELDEN TOT MAANDAG 30 MAART 2020!
Met hartelijke groeten

______________________________
+Karel Choennie
Bisschop van Paramaribo

