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Beste Effatavrienden,
Ondanks de aanhoudende coronamaatregelen, willen sommigen op 1 augustus graag terug starten met onze
Effatavieringen.
We vatten nog eens enkele afspraken samen:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Voel je je ziek en/of heb je symptomen die gelinkt worden aan COVID 19, blijf dan ZEKER thuis
maar …. laat het ons weten zodat we op een andere manier elkaar toch niet loslaten!
Je kan terug parkeren in de ondergrondse parking van de Clemenspoort via de gekende weg (Sint‐
Denijslaan 251).
De lift van de Clemenspoort kan gebruikt worden, maar beperkt tot je eigen “bubbel”.
Breng a.u.b. je EIGEN MONDMASKER mee, doe het aan vooraleer je binnenkomt en hou het aan
tijdens de viering.
Bij de inkom gebruik je de voorziene handgel om je handen te ontsmetten.
Wacht aan de deur van de Parel tot een steward je per bubbel een plaats aanwijst.
Zangboekjes worden niet gebruikt want er wordt NIET gezongen. Wie wil kan wel mee neuriën.

De viering start om 18.30 uur STIPT, kom dus wat vroeger om rustig plaats te nemen.
De stoelen zullen op voldoende afstand staan van elkaar, rekening houdend met jullie bubbel.
Voor de tafeldienst komen we niet rond het altaar staan, ook voor de vredeswens blijven we bij onze stoel
en we houden anderhalve meter afstand als we te communie gaan.

Het zal natuurlijk NIET MEER zijn zoals voor de epidemie, want na de viering is de cafetaria niet open, dus
geen na‐viering.
Stuur gerust ook eens een mailtje naar info@effata.be met jouw ervaringen tijdens de vakantie. Wij kijken er
naar uit!
In verbondenheid,
De kerngroep (Bernadette, Caïe, Chrisje, Jackie, Miet, Odette en Tom)
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