
PERSBERICHT 17 maart 2020 
 
H. Catharinaparochie 
 
Maatregelen in de parochie ter voorkoming verspreiding coronavirus 
 
Weekendvieringen 
Er zijn geen weekendvieringen tot en met Palmpasen 4-5 april. 
Wel zijn de kerken tijdens de normale tijden van vieren open voor gebed en om een kaarsje aan 
te steken. In de kerk vindt u de lezingen van de zondag en de overweging. Ook zal er zal iemand 
van het pastoraal team aanwezig zijn.  
 
Zaterdag 19.00 uur H. Johannes de Doper, Oosteind 
Zaterdag 19.00 uur Den Brink is gesloten 
Zondag      9.30 uur Verrijzenis 
Zondag     10.00 uur Basiliek St. Jan 
Zondag     11.00 uur H. Marcoen 
 
Tijdens de openstelling van de kerken wordt gevraagd de nodige afstand van elkaar te bewaren. 
 
Iedere zondag kan men thuis de eucharistieviering volgen op NPO2 om 10.00 uur of via Radio 
Maria. 
  
Weekvieringen 
De weekvieringen in Basiliek St. Jan, Verrijzenis, De Vinder en Den Brink gaan niet door tot en met 
5 april. 
 
Misintenties 
De misintenties die zijn opgegeven voor de vieringen die vervallen, worden in overleg verschoven 
naar latere vieringen. Men wordt hierover gebeld. U mag ook zelf contact opnemen met het 
parochiesecretariaat 0162-432339. 
 
Openstelling kapel voor gebed en kaarsje 
Basiliek St. Jan dinsdag-woensdag-donderdag van 12.00 tot 13.00 uur  

vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur en  van 15.00 tot 16.00 uur  
vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur Stad in stilte 

Verrijzenis    maandag tot en met vrijdag 9.00 tot 12.00 uur 
H. Johannes de Doper  iedere dag is de kapel open van 9.00 tot 17.00 uur 
H. Marcoen    iedere dag is de kapel open van 9.00 tot 17.00 uur 
De Vinder    iedere dag is de kapel open van 9.00 tot 17.00 uur 
 
 
Inloophuizen 
Tot en met 5 april zijn de inloophuizen binnen de H. Catharinaparochie gesloten. 
Verrijzenis   De Herberg   
De Vinder   Inloophuis De Vinder 
H. Johannes de Doper De Pastorie 



 
Als u behoefte heeft aan een telefoontje van een van de pastores kunt u bellen met het 
parochiesecretariaat 0162 – 432339 of mailen naar info@catharina-parochie.nl 
Ook zal gekeken worden naar de mogelijkheden om een telefooncirkel op te zetten voor mensen 
die hieraan behoefte hebben. Men kan zich hiervoor opgeven bij het parochiesecretariaat.  
 
Uitvaart 
De parochie handelt hierin conform de richtlijnen van het RIVM en de Nederlandse bisschoppen. 
De voorganger zal in kleine kring de uitvaart voorbereiden. Er zal geen koor aanwezig zijn. Wel is 
het mogelijk cd’s af te spelen en/of een organist te vragen. 
 
Voorbereiding Eerste H. Communie 
Op 22 maart was de 3e stap gepland in de voorbereidingen voor de eerste H. Communie. 
Intussen hebben de pastores een “thuisprogramma” ontwikkeld dat zij zullen communiceren met 
de ouders en de kinderen.  
 
Vastensoep 
De bijeenkomsten voor de vastensoep die gepland staan gaan niet door tot en met 5 april. De 
deelnemers worden persoonlijk op de hoogte gebracht. 
 
Verhaal Centraal 
De lezing van dinsdag 17 maart gaat niet door. 
 
Alphacursus 
De bijeenkomsten van de Alphacursus tot en met 5 april worden verschoven naar later in het 
voorjaar. De deelnemers ontvangen persoonlijk bericht hierover. 
 
Parochieblad 
Deze week verschijnt het eerste parochieblad van dit jaar. De bezorgers doen hun best de bladen 
te bezorgen. Door de omstandigheden ontvangt u het blad misschien wat later. Hiervoor vragen 
wij uw begrip. 
 
Goede Week 
Op dit moment kan alleen gemeld worden dat de Chrismaviering in Hulst op woensdag 8 april niet 
doorgaat. Zodra er meer bekend is, kunt u dit lezen op www.catharina-parochie.nl of in het 
Weekblad Oosterhout. 
 
 
 
 

 


