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Met pijn in het hart delen wij u mee dat er dit jaar :
*géén vieringen op kerstavond en eerste kerstdag in onze kerk zullen zijn.
*geen buitenkerststal naast de kerk zal staan.
*geen ‘kindje wiegen’ op eerste kerstdag zal worden georganiseerd.
Door COVID-maatregelen en het daaraan verbonden maximaal toegelaten aantal van 30 kerkgangers
is er in onze kerk géén plaats voor de 230 mensen die wij ieder jaar verwelkomen en moeten we 200
gelovigen teleurstellen.
Daartegenover staat dat er in de maand december op elke zondag een viering zal zijn.
6 december: Samen in Woord en Gebed
13 december: Woord-en Communieviering
20 december: Gebedsviering
27 december: Woord-en Communieviering
En op donderdag 31 december, oudjaar, een Eucharistieviering
Aanmelding voor de vieringen is verplicht. Dit kan in de week voorafgaand aan de
betreffende viering, telefonisch via het secretariaat (0575 494221) op maandag- en
donderdagochtend van 9.30 uur tot 11.30 uur of per email kerkjoppe@hetnet.nl
Heeft u klachten: blijf thuis! Draag bij het betreden van de kerk een mondkapje, desinfecteer uw
handen en houd 1,5 meter afstand.
De kerstvieringen in Zutphen zijn ook via live-stream en kerkradio te volgen.

Joppe-kerk open
Op eerste en tweede kerstdag zal onze kerk van 11 – 16 uur open zijn voor een bezoek aan de
binnenkerststal, een gebed of een kaarsje. Er mogen maximaal 15 bezoekers gelijktijdig in de kerk zijn,
met in achtneming van de coronamaatregelen.
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Kerstcollecte
Omdat er met kerstmis geen viering in onze kerk zal zijn, kan de kerstcollecte voor de PCI (Parochiële
Caritas Instelling) niet op de gebruikelijke wijze worden gehouden. Wij hopen dat u ook op een andere
wijze, te weten door overmaking van een bedrag, dit waardevolle project wil steunen. Hoe belangrijk
iedere bijdrage aan de PCI is leest u in onderstaand bericht.
Armoede mag niet voorkomen in de samenleving. Dit uitgangspunt vinden wij terug in de bijbel.
Voor velen is armoede de ver van mijn bed show, kan overal voorkomen maar niet in Joppe, Harfsen,
Almen, Epse, Kring van Dorth, Eefde of Gorssel! Of toch wel?
Sinds dit jaar is er een dramatische stijging van hulpvragen binnengekomen bij de Interkerkelijke
Stichting Bijzondere Noden in de voormalige gemeente Gorssel. Een instelling voor armenzorg waar
onze geloofsgemeenschap ook aan deelneemt.
Wij willen proberen de eerste nood van de hulpvragers te lenigen en doen een dringend beroep op u
om royaal te geven voor armenzorg in uw straat, buurt, wijk, dorp bij….. de onbekende. Helpt u mee?
U kunt een bijdrage overmaken op bankrekeningnummer:
NL88 RABO 0128 1359 56 t.n.v. PCI. HH. Twaalf Apostelen Gorssel onder vermelding van: kerst 2020.

Hartelijk dank namens de onbekende armen in onze dorpen.
Nieuwjaarsreceptie
Onder de gegeven omstandigheden zal onze traditionele nieuwjaarsreceptie in januari niet worden
gehouden. Mochten er zich positieve veranderingen aandienen dan zullen wij terugkomen op dit
besluit.
Laten we met elkaar verbonden zijn en blijven ook in deze tijd waarin niet alles vanzelfsprekend is!

Zalig kerstfeest en voor 2021 geluk en goede gezondheid!
Locatieraad en pastoraatsgroep Joppe

