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R.-K. Lievevrouweparochie 
Bergen op Zoom 
Nieuwsbrief 

     
Extra Nieuwsbrief Kerstavond 

Beste parochiaan, 
 

Je leest een extra editie van onze digitale nieuwsbrief. Er zijn geen publiek toegankelijke vieringen 
in de Lievevrouweparochie met Kerstavond, waarmee we het beluit van de Nederlandse 
bisschoppenconferentie volgen. We bieden een alternatief aan via internet en televisie op 
Kerstavond, met onder andere een uitzending van een Eucharistieviering via ZuidWestTV.  
Op de website kun je vanaf nu de Kerstfilm “Omdat er voor hen geen plaats was” kijken. 
 
Met de nieuwsbrief willen we je wekelijks op de hoogte brengen van nieuws uit de parochie. De 
nieuwsbrief is een aanvulling op onze website en facebookpagina.   
 

Stuur deze nieuwsbrief gerust door aan andere parochianen en geïnteresseerden, zodat we het 
bereik van ons nieuws kunnen vergroten. Meld je als abonnee aan op de website of via 
lievevrouweparochie@gmail.com  
 

Namens het pastoraal team (coördinatie), pastor Fredi Hagedoorn 
 

Geen publieke vieringen op Kerstavond  

Op Kerstavond zijn er in de Lievevrouweparochie 
helaas geen publieke vieringen. 
 
Besluit Nederlandse Bisschoppenconferentie 
De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft op 15 
december naar aanleiding van de indringende 
toespraak van minister-president Mark Rutte van 
maandag 14 december besloten dat in de Rooms-
katholieke kerken dit jaar op Kerstavond geen publieke 
vieringen, zoals de nachtmis, zullen plaatsvinden. Dat 
betekent dat er tussen donderdag 24 december 17.00 uur en vrijdag 25 december 07.00 uur in 
het geheel geen publieke vieringen worden gehouden. Juist de vieringen op Kerstavond en in de 
Kerstnacht worden doorgaans door veel mensen bezocht. De bisschoppen willen in deze periode 
van lockdown een beweging van veel mensen tegelijk voorkomen. 
 
In de Lievevrouweparochie 
Op Kerstavond vervallen alle geplande vieringen, zowel in de OLV van Lourdeskerk, de St.-
Gertrudiskerk als de St.-Catharinakapel. Het pastoraal team houdt zich daarmee aan het besluit 
van de Nederlandse bisschoppenconferentie. Dat doen we, net als de bisschoppen zelf, met pijn in 
het hart. Het is voor alle betrokkenen jammer en een gemis, dat we op Kerstavond niet samen in 
de kerken de geboorte van de Heer kunnen vieren. We hopen dat u thuis de geboorte van de Heer 
kunt vieren. We verwijzen u op Kerstavond daarom naar een livestream vanuit onze 
parochie en twee tv-uitzendingen op ZuidWestTV (verderop staat welke vieringen het 
betreft). Bij deze vieringen kunnen helaas geen parochianen aanwezig zijn. 
 

http://www.lievevrouweparochie.nl/
http://www.facebook.com/lievevrouweparochie
mailto:lievevrouweparochie@gmail.com
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Kerstavond livestream voor kinderen  

Op 24 december is er om 17.00 uur een 
livestream voor kinderen. Diaken Anton 
Janssen en pastor Fredi Hagedoorn gaan 
in de OLV van Lourdeskerk voor in een 
besloten viering van Woord en Gebed. 
Het kerstverhaal wordt voorgelezen en 
we leggen het Kindje Jezus in de kribbe. 
Het Samenzangkoor zingt bekende 
kerstliedjes. De viering duurt ongeveer 
een half uur.   
 
Kijk op  https://kerkdienstgemist.nl/stations/2312-OLV-van-Lourdeskerk/events/live 
of op www.kerkdienstgemist.nl en zoek op Lourdeskerk Bergen op Zoom. De link zal ook te vinden 
zijn via www.lievevrouweparochie.nl 
 

19.00 uur oecumenische kerstviering op ZuidWestTV 

De parochie en protestante gemeente van Roosendaal 
verzorgen samen een kerstviering, in de stijl van The 
Passion. Het kerstverhaal wordt nagespeeld en verteld 
in de Roosendaalse binnenstad. Een verslaggever 
vertelt over goede initiatieven uit de stad, afgewisseld 
met muziek. 
  

Kerstavond 20.00 uur Eucharistieviering op ZuidWestTV 

Het pastoraal team van de Lievevrouweparochie gaat voor in een besloten Kerstviering in de St.-
Gertrudiskerk. Een cantorgroep van HMR ondersteunt deze viering met muziek.  
We zijn blij en dankbaar dat het op korte termijn is gelukt om de viering te laten uitzenden. 
 

Kerstvieringen volledig bezet 

De vieringen op Eerste, Tweede en Derde Kerstdag zijn bijna allemaal volledig bezet. Alleen op 
Derde Kerstdag zijn er in de viering van 9.30 uur nog enkele plekken in de St.-Gertrudiskerk. Bel 
om te reserveren naar 0164-233574. 
 

ReliVisie Kerstuitzending  

Op Eerste Kerstdag is er een feestelijke 
Kerstuitzending van ReliVisie, om 10.00 uur op 
ZuidWestTV. De uitzending komt uit Hoogerheide. 
Pastoor Frans Verheije praat over het Kerstverhaal 
met Fredi. De kerstfilm “Omdat er voor hen geen 
plaats was” wordt in de uitzending getoond. Willem 
en Fredi delen hun kerstwensen. 
 

Livestream Kerstvieringen 

De vieringen vanuit de OLV van Lourdeskerk om 11.00 uur zijn op beide Kerstdagen via een 
livestream te volgen. Kijk op www.kerkdienstgemist.nl en zoek op Lourdeskerk Bergen op Zoom. 
De link zal ook te vinden zijn via www.lievevrouweparochie.nl  
 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2312-OLV-van-Lourdeskerk/events/live
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.lievevrouweparochie.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.lievevrouweparochie.nl/


3 

Zondagmiddag openstelling St.-Gertrudiskerk  

De St.-Gertrudiskerk is op zondagmiddagen van 13.30 tot 14.30 
uur geopend voor gebed. Het is mogelijk om een kaarsje aan te 
steken. Deze openstelling is er met Kerstmis ook op Eerste, 
Tweede en Derde Kerstdag (25, 26 en 27 december). U kunt dan 
ook een kerstkaart van de parochie meenemen. 

 
 
 

Kerstfilm “Omdat er voor hen geen plaats was” 

Op zaterdag 19 december om 11.00 uur ging de Kerstfilm “Omdat 
er voor hen geen plaats was” in première. 
Kijk hier op de website naar deze bijzondere Kerstfilm. Veel 
kijkplezier! 
 

Kerstcollecte 

Jaarlijks houden we een extra kerstcollecte in al onze kerstvieringen. Dit jaar is het ook mogelijk 
om bij te dragen door een gift over te maken. Je gift wordt gebruikt voor de versiering van de 
kerken. En voor het mogelijk maken van de livestreams, de tv uitzending en de film voor kinderen.  
We hopen dat je ook dit jaar de parochie extra wil steunen met een kerstgift, zodat we verbonden 
met elkaar op veilige wijze Kerstmis kunnen vieren. Je kunt je gift overmaken op 
bankrekeningnummer NL35 RABO 0106 1043 30 van de Lievevrouweparochie onder vermelding 
van kerstgift. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw/jouw gave! 
 

Schilderij “Kerststal” van Ans van Aar. 

 
 

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. 

https://www.lievevrouweparochie.nl/nieuws/kijk-hier-naar-de-kerstfilm/
mailto:info@lievevrouweparochie.nl
http://www.lievevrouweparochie.nl/
http://www.facebook.com/lievevrouweparochie
https://mailchi.mp/f00b274c2783/nieuwsbrief-inschrijven

