
Uitnodiging ziekendag H. Catharina-parochie 2022 
 

 

Zaterdag  20 augustus 2022 om 11.00 uur in de Verrijzeniskerk in Oosterheide. 
 
Informatie  
Ieder jaar wordt in de zomer in een van de kerken van de H. Catharina-parochie de 
Ziekendag georganiseerd door de werkgroep Ziekendag met ondersteuning van de Caritas. 
 
De H. Catharina Ziekendag is voor alle mensen die in hun leven met ziekte te maken hebben: 
zieken en hun partners en gezinsleden, zorgverleners, kortom deze dag is voor iedereen. 
 
Dit jaar is het thema: Wees barmhartig 
 
Om 11.00 uur bent u van harte welkom in de Verrijzeniskerk (Vondellaan 43)  
voor de Eucharistieviering met ziekenzalving en ziekenzegen. 
 
Vanaf 12.15 uur tot 14.00 uur is er gelegenheid elkaar persoonlijk te ontmoeten 
tijdens een informeel samenzijn met een eenvoudige lunch. 

 
Aanmelden 
U hoeft zich niet aan te melden voor de viering, als u op eigen gelegenheid kunt komen 
(aanmelden mag uiteraard wel). 
 
Als u het sacrament van de zieken wenst te ontvangen, is aanmelding wel gewenst. Ook als u 
wilt deelnemen aan de lunch.  
Wilt u graag komen, en hebt u vervoer nodig? Dan zorgen wij daarvoor.  

  
  



Aanmeldstrook: 
 
*Naam:  
 
*Adres:  
 
*Plaats:  
 
*Telefoonnummer:  
 
*Telefoonnummer in geval van nood:   
 
E-mail:  
 
*Verplicht in te vullen 
 
Neemt graag deel aan:  
 
□ de Catharina Ziekendagviering zonder lunch 
□ de Catharina Ziekendagviering met lunch 
 
 
Ontvangt graag in de ziekenviering: 
 
□ het sacrament van de zieken 
 
 
Maakt graag gebruik van: 
 
□ vervoer door de kerktaxi  
□ niet van toepassing (ik zorg zelf voor vervoer) 
 
 
U kunt het formulier inleveren voor 5 augustus bij: 
  

− het secretariaat van de H. Catharinaparochie (Markt 17) 
Telefoon:  0162 432339 / E-mail: info@catharina-parochie.nl 

− het secretariaat van uw vertrouwde kerkplek 

− één van de leden van de werkgroep ziekenviering 
 
 
Werkgroep Ziekendag 
 
Diaken Peter Hoefnagels, Jo van Beek, Gerrie van Bree, Gerda Breij, Louis Donkers,  
Kees de Kok, Wil Ligtvoet, Joke van den Wijngaart 

mailto:info@catharina-parochie.nl

