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Beste leden, 

Hoogstwaarschijnlijk hebt u dinsdagavond 11 mei allemaal gehoord dat er waarschijnlijk vanaf 19 

mei weer enkele verruimingen plaatsvinden. Dat heeft ons doen besluiten om de Vieringen weer op 

te starten. Uiteraard kunnen we dat alleen maar doen als we ons allemaal strak aan de regels houden 

die er zijn.  Wij gaan weer beginnen met Pinksteren, symbolischer kan bijna niet.                                                                       

Omdat het toch alweer een tijdje geleden is dat we gevierd hebben, staat hieronder hoe u zich kunt 

aanmelden en wat de richtlijnen zijn. 

Aanmelden voor Pinksteren. 

- Aanmelden voor één van de twee Vieringen (eerste of tweede Pinksterdag). 

- Aanmelden vóór donderdag 20 mei 12.00 uur per mail: antoniusinbeweging@gmail.com 

of op donderdag telefonisch op nummer 06-20810736 tussen 9.00-12.00 uur. 

- Geef bij aanmelding door:  uw naam, telefoonnummer en met hoeveel personen u komt en 

of u bij elkaar mag zitten.                                                                                                                                                                         

Als u vrijdag 21 mei niet vóór 12.00 uur gebeld wordt, dan weet u dat u welkom bent bij de Viering 

waarvoor u zich hebt aangemeld.                                                                                                                  

Voor alle Vieringen na Pinksteren geldt dezelfde aanmeldingsprocedure: aanmelden vóór donderdag 

12.00 uur op de bekende wijze. Als u uitgeloot wordt, wordt u vrijdag vóór 12.00 uur gebeld. 

 Corona richtlijnen: 

- Mondkapje is in het hele buurthuis Kadans verplicht. 

- Als u naar uw plaats bent gebracht en als u zit, mag u het mondkapje af doen. 

- Blijf dan zitten en ga niet meer lopen om iemand te spreken. 

- Zingen is nog steeds niet toegestaan, mee neuriën mag. 

- Na afloop van de Viering moet u het mondkapje weer op doen en pas na aangeven van 

degene die Corona dienst heeft, mag u uw plaats verlaten en naar buiten gaan. 

- Houdt altijd 1,5 meter afstand, ook met mondkapje. 

- Ook al hebt u inmiddels een vaccinatie gehad, dan gelden deze regels nog steeds. 

Nu we weer gaan we vieren, blijven wij toch gewoon doorgaan met de vlogs om op die wijze, ook alle 

leden te bereiken, die niet naar een Viering kunnen komen. 

Vriendelijke groeten, 

Bestuur en Pastoraat Antonius in Beweging. 
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Beste leden, 

 

 

Op zondag 30 mei is de Viering van: Eerste breken en Delen om 13.00 uur in de PKN. Hieraan doen  

6 kinderen mee. Dat wordt dus voor hen een hele fijne, speciale dag. 

 

Dat houdt echter in dat het een besloten Viering wordt en dat u zich niet voor deze Viering kunt 

aanmelden. De richtlijn van maximaal 30 personen geldt nog steeds en u zult begrijpen dat die 

plaatsen voor de kinderen en hun familie zijn. 

De reguliere Viering om 10.30 in Buurthuis Kadans komt hierdoor te vervallen. 

 

Wij hopen dat  hier begrip voor hebt. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Bestuur en Pastoraat Antonius in Beweging. 
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