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R.-K. Lievevrouweparochie 
Bergen op Zoom 
Nieuwsbrief 

             Extra nieuwsbrief 
Beste parochiaan, 
 
Je leest een extra editie van onze digitale nieuwsbrief. De nieuwsbrief is een aanvulling op onze 
website en facebookpagina.   
 
In deze nieuwsbrief lees je over de aangescherpte coronamaatregelen om het aantal kerkgangers 
terug te brengen naar dertig.  
  
Stuur deze nieuwsbrief gerust door aan andere parochianen en geïnteresseerden, zodat we het 
bereik van ons nieuws kunnen vergroten.  
 
Namens het pastoraal team (coördinatie), pastor Fredi Hagedoorn 
 

Aantal kerkgangers terug naar dertig 
 
Met ingang van zaterdag 10 oktober gaat, tot onze spijt, het aantal kerkgangers in al onze 
vieringen terug naar dertig. Voorlopig blijft deze maatregel van kracht. Hiermee volgen we de 
oproep van de Nederlandse bisschoppenconferentie na overleg met minister Grapperhaus. 
Daarnaast wordt aan de gelovigen gevraagd een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van 
de overheid. 
 
Overgangsweekend 10 en 11 oktober 
We beseffen dat de uitkomst van het overleg tussen de bisschoppen en de minister vlak voor het 
weekend naar buiten komt. Daarom zullen we bij alle vieringen aan de deur uitleggen dat we niet 
meer dan dertig kerkgangers per viering kunnen toelaten. Kerkgangers die reeds gereserveerd 
hebben voor de zondagsviering in de OLV van Lourdeskerk om 11.00 uur, worden telefonisch op 
de hoogte gebracht van de nieuwe maatregelen. 
 
Aanvullingen op bestaand protocol 
Concreet wordt het bestaande protocol voor ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ aangevuld met 
de volgende maatregelen:  

 
• Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren en 

medewerkers 
• Aanwezigen dragen een mondkapje (volgens de richtlijnen van de overheid) 

 
Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden: 
 

• Voorzang vindt plaats door een cantor of enkele zangers 
• Samenzang is niet toegestaan 
 

De uitwerking van dit protocol voor de Lievevrouweparochie kun je hier nalezen op onze website. 
  

http://www.lievevrouweparochie.nl/
http://www.facebook.com/lievevrouweparochie
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/02/dringend-advies-tot-dragen-van-mondkapjes
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/02/dringend-advies-tot-dragen-van-mondkapjes
https://www.lievevrouweparochie.nl/wp-content/uploads/2020/07/Uitwerkingen-Lievevrouweparochie-Protocol-Kerkelijk-leven-op-anderhalve-meter-dd-01-07-2020.pdf
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Reserveren mogelijk vanaf maandag 12 oktober 
 
Vanaf maandagochtend is het mogelijk om telefonisch te reserveren voor al onze vieringen. U kunt 
zich op werkdagen tussen 9.30 en 11.30 uur telefonisch aanmelden voor een viering in de OLV 
van Lourdeskerk (0164-234867) of St.-Gertrudiskerk (0164-233574). Zonder reservering heeft u 
geen toegang! 
 
Vieringen St.-Catharinakapel 
Op zondagen is er om 9.30 uur ook een viering in de St.-Catharinakapel, met ruimte voor dertig 
kerkgangers. U kunt voor deze vieringen telefonisch reserveren op 0164-244983. Zonder 
reservering heeft u geen toegang. 
 
Voorwaarden voor reservering 
Uw naam, adres en telefoonnummer worden genoteerd. U kunt slechts voor één eerstvolgende 
viering reserveren. Dat betekent dat u weer kunt bellen om een nieuwe reservering te maken voor 
een eerstvolgende viering, als de viering waarvoor u hebt gereserveerd, achter de rug is. 
U kunt alleen maar reserveren als u geen corona-gerelateerde klachten heeft! Krijg u tussen 
reserveren en het moment van de viering corona-gerelateerde klachten, dan dient u de 
reservering te annuleren.  
 
Annulering reservering 
Mocht u toch niet naar een door u gereserveerde viering kunnen komen (vanwege het tussentijds 
optreden van corona-gerelateerde klachten of om een andere reden), laat het dan tijdig aan ons 
weten. Op die manier kunnen wij iemand anders alsnog tot de viering toelaten in uw plaats. 
 
Digitaal reserveren in de toekomst 
Wanneer binnenkort de nieuwe website wordt gelanceerd, zal het vanaf dat moment ook mogelijk 
zijn om digitaal te reserveren voor de vieringen. 
 

Presentatievieringen vormelingen 
 

Op zondag 11 oktober presenteren de vormelingen zich in de zondagsvieringen, zowel in de St.-
Gertrudiskerk om 9.30 uur als in de OLV van Lourdeskerk om 11.00 uur. De negentien 
vormelingen nemen in het licht van de nieuwe coronamaatregelen één van hun ouders mee naar 
de presentatieviering.  
 

Reactie bisschop Jan Liesen op de aankondiging van 30 kerkgangers 
Breda, 9 oktober 2020 

  
Beste vrienden in de Heer, 
 
Het advies dat de minister van eredienst na overleg met de kerken afgelopen maandag via de 
media bekend maakte, sloeg in als een bom en is voor velen van ons onverteerbaar. Met haar niet 
zo gemakkelijke maatregelen voor publieke eredienst en andere bijeenkomsten heeft de rk-kerk 
steeds gekozen de veiligheid voor alle medemensen. De minister-president heeft daar lovende 
woorden over gesproken. Toch doet dat niets af aan de heel zorgwekkende werkelijkheid waarin 
we als samenleving in korte tijd zijn terecht gekomen. Dagelijks stijgen de besmettingen en de 
maatschappelijke urgentie is enorm groot. Daarover hebben de kerken vandaag opnieuw 
gesproken met de minister van eredienst, die overigens ook toegaf eerder deze week onvoldoende 
duidelijk te hebben gecommuniceerd. Na dit overleg hebben de bisschoppen de dringende advies 
vertaald naar een nieuwe maatregel die vanavond breed gepubliceerd wordt en die ik u hierbij 
doe toekomen. Gelukkig is er ook uitzicht op overleg met de overheid om spoedig tot maatwerk 
te komen. 
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Dit bericht stuur ik u met heel gemende gevoelens. Enerzijds ontkomen we niet aan de algehele 
situatie in ons land, anderzijds is het juist de levende Heer die ons oproept een extra mijl te gaan 
als dat gevraagd wordt. Verstaan we zijn stem op deze moeilijke weg? We gaan dus weer naar een 
beperkte vorm van publieke eredienst. De uitnodiging van de Heer “Blijft dit doen om Mij te 
gedenken” zullen velen opnieuw beleven door thuis te bidden en de geestelijke communie te 
bidden. Laten we juist in deze dagen de moed niet verliezen, volharden in gebed en vertrouwen, 
de onderlinge betrokkenheid bewaren en oog houden voor wie in moeilijkheden komt. Oktober is 
van oudsher rozenkransmaand. Ik vraag u om met mij de voorspraak van Maria, patrones van ons 
bisdom, te blijven bidden dat we niet boven onze krachten beproefd worden. 
 
 
met vriendelijke groet 
Mgr. Jan Liesen 
Bisschop van Breda 

 
 
 

Colofon   R.-K. Lievevrouweparochie 
Burg. Stulemeijerlaan 8 • 4611 EE  Bergen op Zoom 
T. 0164 - 233 574  • E. info@lievevrouweparochie.nl 
W. www.lievevrouweparochie.nl  
F. facebook.com/lievevrouweparochie  
 
Meld je hier aan voor deze digitale nieuwsbrief. 

mailto:info@lievevrouweparochie.nl
http://www.lievevrouweparochie.nl/
http://www.facebook.com/lievevrouweparochie
https://mailchi.mp/f00b274c2783/nieuwsbrief-inschrijven

