
Maatregelen tijdens de corona crisis in onze H. 
Hart van Jezus kerk: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Laatste nieuwe coronamaatregelen :  
In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de 
verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse 
bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke 
liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de 
gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.  
 
Dat betekent voor ons dat de vrijdagochtend viering om 9.00 uur 
voorlopig komt te vervallen  
Ook de Maria vieringen in de maand mei  zullen niet doorgaan in 
tegenstelling zoals wel in deze ONE staat vermeld. 
 
De aanstaande Eucharistie vieringen op zaterdagavond 19.00 waaronder 
Palmpasen en  
zondag 1e Paasdag  (12 april) kunt u via internet: www.kerkomroep.nl 
volgen. 
De aangevraagde misintenties zullen dan ook worden meegenomen. 
Hieronder leest u de instructies om de viering via internet te volgen: 

Ga naar www.kerkomroep.nl 
in het blok VIND UW KERK h.hart van jezus invullen en dan op 
“zoeken” klikken 
in de blauwe balk klikken op “geluid” 
Dan verschijnt er een lijst van de vieringen  
klikken op de gewenste viering  en dan op “luisteren” 
Als er een uitzending bezig is dan die aanklikken en luisteren 

http://www.kerkomroep.nl/
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kerkomroep.nl&data=02%7C01%7C%7C2de4fcbd3ff04323859f08d77e3d0fb6%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637116673029890864&sdata=D80aTkDEhlCyiYWhAb8ui83uTdrqG6MbIDF%2F4ZTIAwI%3D&reserved=0


Openstelling van de kerk tijdens de coronacrisis: 
Sinds dinsdag 24 maart is het achter portaal van de kerk geopend 
van  
maandag t/m donderdag van 9.00 uur – 14.00 uur  
U kunt hier komen voor een persoonlijk gebed of voor het opsteken 
van een kaarsje.  
Na Palmpasen zullen de palmtakjes ook in het achter portaal staan 
zodat u een gewijd palmtakje” kunt meenemen. (Tijdens Palmpasen 
viering zullen palmtakjes gewijd worden) 
In het achter portaal vragen we om met maximaal 10 personen 
aanwezig te zijn om zo de 1,5m afstand te kunnen houden 
 
Op Goede Vrijdag zal van 15.00 uur tot 16.00 uur het kerkgebouw 
open zijn voor  een moment van bezinning , aanbidding rond het 
kruisbeeld, te bidden en/of een kaarsje aan te steken. 
De liturgieboekjes van de zon-/feestdagen zullen in de kerk 
aanwezig zijn ter meditatie. 
Wij vragen ook hier bij aanwezigheid de strikte ‘sociale afstand’ 
van 1,5 m in acht te houden. 
 
Voor laatste nieuwe maatregelen verwijzen wij u ook naar onze website 
www.stjandedoper-vechtenvenen.nl/heilighartvinkeveen 
 
 

 

http://www.stjandedoper-vechtenvenen.nl/heilighartvinkeveen

