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Vervallen kerkdiensten n.a.v. de aangescherpte overheidsmaatregelen. 
 
Beste parochianen, 
 
De recent door de overheid aangekondigde maatregelen en adviezen van de 
bisschoppen ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus heeft  helaas 
ook gevolgen voor onze vieringen en diensten in de kerk. 
 
Voor ons betekent dit:  terug naar max. 30 personen per kerkdienst alsmede het 
dringend advies voor het dragen van mondkapjes in de kerk. 
 
Bij het uitbreken van de coronapandemie eerder dit jaar hadden wij ook al besloten 
geen kerkdiensten te houden omdat het  toelaten van max. 30 personen nogal wat  
administratieve “rompslomp” met zich meebrengt en we parochianen niet willen 
teleurstellen voor wie geen plaats meer vrij is. Het openstellen van de kerk op 
zondagmorgen voor individueel gebed was een goed en zeer gewaardeerd alternatief. 
 
Het onderstaande is dan ook besloten:  
 
=> Geen reguliere kerkdiensten meer ingaande 17 oktober t/m 16 november; deze 
     periode kan mogelijk verlengd worden ( afhankelijk van de overheidsmaatregelen).  
 
=> De kerk is elke zondagmorgen van 10.30 tot 12.00 uur open voor individueel gebed,  
     waarbij ook ter communie gegaan kan worden. Het kerkbestuur ziet erop toe dat  
    niet meer dan 30 personen tegelijkertijd aanwezig zijn.  
 
=> Het dragen van mondkapjes in de kerk wordt dringend geadviseerd.  
 
=> De Allerzielenviering op 1 november om 15.00 uur gaat niet door.  
     De kerk wordt opengesteld van 10.30 uur tot 15.00 uur, voor telkens  max. 30  
     personen.   
     Om 15.00 uur zal pastor Franssen de graven op het kerkhof zegenen. 
 
=> Wil men op de zondagen toch een viering volgen dan kan dit via  de TV-uitzending  

     op NPO 2 om 10.00 uur en waarschijnlijk ook via Wittem. (www.kloosterwittem.nl/live) 
      
=> Doopsels en uitvaarten kunnen maar in kleine kring gevierd worden. 
 
=> Gestichte jaardiensten  worden met 1 jaar verlengd; indien u dit niet wil verzoeken wij u dit  
      kenbaar te maken aan ons secretariaat. 

=> Afzonderlijk bestelde intenties ( incl. 6 wekendiensten of jaardiensten)  verschuiven naar een later 
      tijdstip. Wij nemen met u contact op;  indien dit niet lukt gelieve zelf contact  opnemen met het  
      secretariaat. 
 

Wij hopen u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben en laten we hopen en bidden dat er snel 
verbetering komt en het tij gekeerd wordt. 

Blijf gezond en zorg goed voor elkaar. 

 

Het kerkbestuur parochie H. Agatha Eys  
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