Aan onze Parochianen,
Wij leven op dit moment in een onzekere tijd.
Er wordt door de premier en het RIVM opgeroepen fysiek afstand tot elkaar te houden. Minimaal
anderhalve meter van mens tot mens.
Het niet opvolgen van deze maatregel kan tot boetes leiden die hoog oplopen.
Behalve deze, zijn er nog meer maatregelen genomen voor het bedrijfsleven en de burgers, die
ervoor moeten zorgen dat het virus zo langzaam mogelijk om ons heen grijpt en uiteindelijk een halt
wordt toegeroepen. U heeft ze vast allemaal gelezen of gehoord.
Het leidt geen twijfel dat de situatie waar we nu in leven zeer ernstig is.
Dagelijks worden we geconfronteerd met hoger wordende aantallen besmettingen en mensen die in
het ziekenhuis worden opgenomen.
Dagelijks zien we het dodental stijgen.
Door ons te houden aan de genoemde bepalingen kunnen de afschuwelijke gevolgen tot een
minimum worden beperkt.
Daar dragen we allemaal persoonlijk ook eigen verantwoording voor.
De Bonifatius Parochie en de Parochiële Caritas Instelling (PCI) zien het als haar
verantwoordelijkheid duidelijk aanwezig te zijn en mensen te helpen daar waar nodig.
We noemen enkele acties die in de afgelopen weken zijn opgestart:
-

Er is een platform opgericht door de Parochiële Caritas Instelling waar mensen zich kunnen
aanmelden om hulp te bieden of ondersteuning te vragen,
We hebben ons aangemeld bij hulpinstanties om ook daar waar mogelijk samen te werken,
Vieringen worden nu online uitgezonden.

Kleine initiatieven zijn bijvoorbeeld kinderen tekeningen laten maken of kaarten sturen naar ouderen
in verzorgingshuizen.
Onze oproep, om ons te helpen of om u aan te melden als u boodschappen nodig hebt, of als u
telefonisch met iemand wil praten, wordt bekend gemaakt via onze website, facebook, Almere Deze
Week en via flyers in de supermarkten en misschien wel in uw brievenbus.
Helaas bereiken we niet iedereen.
Vandaar dat wij u deze brief/mailing sturen.
Wij beseffen ons goed dat het niet gebruikelijk en gemakkelijk is om hulp te vragen. Velen bieden
hulp aan en dat wordt enorm gewaardeerd en door ons van harte geaccepteerd. Maar laten blijken
dat we best wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken dat doen we niet zo snel.
Toch willen we ook middels deze brief/mailing laten weten dat we er voor u zijn.
We kunnen boodschappen voor u halen. We kunnen u bellen om toch een rustig gesprek van mens
te kunnen voeren, de hond uitlaten. Kleine dingen die zo normaal zijn, maar nu even voor u niet
mogelijk zijn.
Wij willen graag dat extra ruggensteuntje voor u zijn!
Daarom vragen wij aan u: stuur ons bericht en wij nemen contact met u op.

Hoe kunt u ons bereiken:
-

Via email:

info@maatjesalmere.nl

-

Per post:

RK Bonifatius Parochie Almere
Postbus 60293
1320 AH Almere

-

Via telefoon van het secretariaat van de parochie:
Of via de telefoon van het maatjesproject:

036-5336200 (alleen op woensdag)*
06-44627345*

*Kunnen wij u niet direct te woord staan, spreek uw bericht en telefoonnummer in, dan bellen we u
zo snel mogelijk terug.

Welke informatie willen we graag van u ontvangen:
-

Naam aanvrager/aanbieder
Adres/wijk
Telefoonnummer
Emailadres
Welke hulp hebt u nodig
Welke hulp kunt u aanbieden (we proberen mensen binnen één wijk met elkaar te
verbinden)
Wij zien uw gegevens ook heel graag tegemoet als u ons wilt helpen.

Wij verzoeken u dan vriendelijk om een email te sturen naar het genoemde emailadres en de
telefoon vrij te laten voor hen die geen verbinding hebben met het internet.
Niemand kan 100% veiligheid garanderen, maar we kunnen wel trachten er voor elkaar te zijn. Neem
juist daarom alle veiligheid en voorzorgsmaatregelen in acht en bezoek of help geen mensen als u
zich bijv. niet lekker voelt of verkouden bent. Blijf vooral nadenken.
Samen kunnen wij deze nare tijd overleven en weer de waarde van een hartelijke en warme
gemeenschap ontdekken. Mensen hebben elkaar nodig!
Wij wensen iedereen in de komende periode heel veel sterkte en Gods zegen.
Namens het bestuur van de Parochiële Caritas Instelling Almere en
het bestuur van de RK Bonifatius Parochie Almere,
Mevr. S. Brooks-Boot
*U kunt alle informatie of bepalingen met betrekking tot genomen maatregelen betreffende de
Parochie, vieringen en de PCI terugvinden op onze website: Katholiekalmere.nl

