
 

 
 
 
Vieringen  
Er zijn geen vieringen tot en met Pinksteren (1 juni).  
 

Thuis de zondag vieren 

Thuis kan men op zondag de eucharistieviering volgen op NPO2 om 10.00 uur of via Radio 
Maria. Op de website staat een nieuwsbericht met bovenstaande titel. Hier vindt u naast de 
lezingen van de zondag een suggestie om met (klein)kinderen aan de slag te gaan met een 
speciaal op hen afgestemde tekst van het evangelie.   
 

Het pastoraal team neemt regelmatig overwegingen op in de basiliek. Deze kunt u ook 
vinden op de website onder het kopje Facebook.      
 

Openstelling kerk/kapel voor gebed en kaarsje    
Basiliek St. Jan en de kapellen in de parochie zijn op de onderstaande dagen open voor 
gebed en om een kaarsje aan te steken. In de kerk vindt u iedere week de lezingen van de 
zondag en de zondagsbrief.   
 

Basiliek St. Jan  dinsdag tot en met zaterdag van 12.00 tot 13.00 uur                                                                  
    zondag van 10.00 tot 11.00 uur met aanbidding van het Heilig 
     Sacrament 

H. Antonius   kapel iedere dag van 9.00 tot 16.00 uur  
H. Johannes de Doper kapel iedere dag van 9.00 tot 17.00 uur 

H. Marcoen   kapel iedere dag van 9.00 tot 17.00 uur 

Verrijzenis   kapel maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur    
 

Tijdens de openstelling wordt gevraagd de nodige afstand van 1,5 meter van elkaar te 
houden. Als u ziek bent of verkouden kunt u niet komen.   
 

Inloophuizen  
Tot 1 juni zijn de inloophuizen binnen de H. Catharinaparochie gesloten. Inloophuis De 
Vinder/H. Johannes de Doper - De Pastorie/Verrijzenis - De Herberg    
 

Als u behoefte hebt aan contact met een van de pastores kunt u bellen met het 
parochiesecretariaat 0162 – 432339 of mailen naar info@catharina-parochie.nl.  
 

Klokken van hoop en troost  
Iedere woensdagavond van 19.00 tot 19.15 uur hoort u de klokken van hoop en troost. Zij 
verbinden mensen met elkaar over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de 
kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor 
wie zich dag en nacht inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen. 
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Misintenties 

Pastoor Han Akkermans zal de opgegeven misintenties van 13 maart t/m 31 mei lezen op 
Eerste Pinksterdag in een besloten eucharistieviering in Basiliek St. Jan. Als u zelf aanwezig 
wil zijn bij het lezen van de intentie kunt u, zodra de vieringen worden hervat, contact 
opnemen met de eigen parochiekern of met het parochiesecretariaat. De misintentie zal dan 
alsnog gelezen worden tijdens de door u gewenste viering. 
  

Zevende zondag na Pasen 

Elders op de website kunt u de zondagsbrief van 24 mei van pastoor Han Akkermans lezen. 
 

Pinksternoveen 

Inmiddels is de Pinksternoveen begonnen. Negen dagen getuigt een parochiaan van 
zijn/haar geloof en hoort u een gebed. Op de website vindt u iedere dag een nieuwe 
getuigenis.  
  
Pinkstergebed   
Geest van God,  
geef uw levensadem aan onze wereld.  
Ontsteek uw licht in onze duisternis  
en roep ons samen  
om in liefde uw kerk te zijn.  
Geest van God,  
die in ons bidt, die in ons werkt,  
blijf ons doordringen met uw gaven.  
Amen. 

 


