
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eerste vieringen en opstart activiteiten 

Zo hebben we dan alweer 3 vieringen achter de rug; de kop is 
eraf om het zo maar eens te zeggen! Het aantal kerkgangers 
viel mee, tenslotte is er nog veel zorg rond de gezondheid bij 
een aantal en bevalt het ook wel om op zondagochtend de mis 
op de T.V. te volgen, lekker vanuit je stoel. Maar dan mis je 
toch de ontmoeting, het praatje, de gezelligheid, de nieuwtjes, 
de koffie met wat lekkers door Carmen meteen weer prima 
verzorgd! Ja, we draaien weer, het wijkcontact heeft weer 
vergaderd j. l. maandag 6 juli, veel nieuws konden we niet 
plannen, nog steeds zit Corona ons dwars. Van verschillende 
kanten komt de vraag naar weer zo’n gezellige koffieochtend 
met lunch zoals in februari voor 75- plussers; ik kan je zeggen: 
er wordt aan gewerkt!  

Hat koor van Hans en Hetty zong weer afgelopen zondag-, 
geweldig, wat klonk dat! Wat fijn om weer te kunnen zingen, 
ook al is het nog beperkt. We blijven hopen en bidden dat 
corona niet opnieuw ons leven gaat inperken, maar dat we 
meer en meer teruggaan naar het “Oude Normaal”, hoewel 
handen wassen en afstand houden voorlopig essentieel blijft. 

We hebben elke zondag een viering om 10.00 uur waarvoor je 
van harte welkom bent; in Titus Breed vind je het rooster, ook 
de viering rond 14 augustus, waar de hulpbisschop komt en er 
een processie door het Rosarium Mariae gehouden zal worden. 

 
Gezinsviering 2 augustus 

Zoals je weet is ons kinderkoor gewoon doorgegaan met 
oefenen (met toestemming) en willen ze ons graag wat laten 
horen! Zondag 2 augustus is het zover, dan kun je komen 
genieten van de kinderen en hun enthousiasme. 
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   Gebedsvieringen 
Zoals je weet zijn de communievieringen voorlopig 

gebedsvieringen, we missen die communie heel erg, maar 
hopen dat het bisdom binnenkort weer communievieringen 
toestaat. Ook in een gebedsviering kan de liefde van Christus  
gevierd en herdacht worden 

 
Eucharistievieringen.  

Voorlopig wordt er alleen door priesters vanachter een scherm 
communie uitgedeeld uit voorzorg in zo weinig mogelijk 
handen.  

Kom naar die viering ook als je je niet hebt kunnen 
aanmelden; er kunnen tenminste 65 mensen in de kerk en dat 
halen we voorlopig niet. 

 
Eucharistieviering op 19 juli  

Pater Frans Bomers gaat zondag 19 juli om 10.00 uur voor in 
de eucharistieviering. Het is voor de eerste keer in vijf maanden 
tijd, dat hij celebrant is in onze kerk.  
Voor hem en voor ons allemaal is het mooi als er veel 
parochianen in de kerk zitten. We hebben 65 zitplaatsen en die 
zijn nog niet allemaal gereserveerd. Zoals u weet, is reserveren 
voor de viering nog verplicht, als veiligheidsmaatregel in ieders 
belang.  

Op maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 uur 
aanmelden op de pastorietelefoon (nummer 312 321), of  
gewoon gezellig langskomen. Koffie en thee staan klaar.  
Behalve pater Frans Bomers maakt ook ons gemengd koor 
onder leiding van Hans Gelderman zijn opwachting. Een 
eucharistieviering met communie-uitreiking en met koorzang, 
wat wilt u nog meer...? Fijn als u er 19 juli bij bent!  
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