
 

 

VIERINGEN MARIAKERK 
In verband met de Coronamaatregelen is het vooraf aanmelden voor vieringen 

nog wel noodzakelijk. U kunt op donderdag- en vrijdagochtend bellen tussen 

09.00 – 12.00 uur naar het parochiesecretariaat 013-4550663. De richtlijnen 
zijn iets versoepeld voor de kerken waardoor het voor ons weer mogelijk is om 

met 45 parochianen samen te komen. 

 

Onderstaande vieringen zijn om 10.30 uur 

 

Datum   voorganger   muzikale ondersteuning 

Zondag 2 mei  D. Hendrickx    Stella Vocalis 
Zondag 9 mei  D. Hendrickx    Cantiqua 

Donderdag 13 mei J. Claassen/H. vd Berg   Stella Vocalis 
Zondag 16 mei  J. Claassen/H. vd Berg   Stella Vocalis 
Zondag 23 mei  Arockiadoss    Stella Vocalis 

Maandag 24 mei  J. Claassen/H. vd Berg   Stella Vocalis 

Zondag 30 mei  T. van Blitterswijk/Arockiadoss Stella Vocalis 
 

Tevens is er elke woensdagochtend om 09.30 een viering in de Mariakerk. 
  
MEIMAAND – MARIA 

 
 

Op onze website vindt u vanaf 1 mei de nieuwe link naar 

Zingen met Maria. We hebben weer enkele Marialiederen 
voorzien van nieuwe beelden.  

 

Hieronder informatie over de Hasseltse Kapel en de St. Jan 
in Den Bosch. 

 

Hasseltse Kapel Tilburg 

In de meimaand is de kapel dagelijks geopend van 8.00 tot 20.00 uur. Het is 

vaak erg druk in het weekend. Voor wie ook tijdens weekdagen gelegenheid 
heeft om te komen, is het verstandig een andere dag dan zaterdag of zondag 

te kiezen. Zo verspreidt het bezoek zich beter over de dagen. 

 

In de kapel geldt een looproute: bezoekers komen binnen via de zijdeur en 

verlaten de kapel via de voordeur (hoofdingang). Er zijn slechts 8 personen op 
hetzelfde moment in de kapel toegestaan. 

Om de 1,5 meter afstand te garanderen staan in de kapel slechts zes stoelen 

voor bezoekers. Dit betekent dat het vooral op drukke momenten niet 

wenselijk is dat mensen langere tijd in de kapel zitten. 



Het is een dringend advies om in de kapel een mondkapje te dragen en om bij 

binnenkomst de handen te ontsmetten. 
 

Er zijn dit jaar geen vieringen in de kapel. Ook de Moederdagmis – die altijd in 

het park plaatsvindt – gaat niet door. Er zijn geen bidmomenten, bijvoorbeeld 
voor het rozenhoedje. Er zijn ook geen koren die Marialiederen komen zingen. 

 

Sint-Jan ‘s Hertogenbosch 
In deze tijd van corona is de Bossche Sint-Jan dagelijks geopend voor bezoek 

aan de Zoete Lieve Vrouw en bezichtiging van de kathedraal. Rondleidingen 

worden in deze tijd niet aangeboden maar individueel bezoek, of in 

familieverband, is uiteraard mogelijk. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. 
 

De openingstijden zijn: 

Zondag    13.00 – 17.00 

Maandag t/m zaterdag  08.00 – 17.00 
 

PINKSTERACTIE 2021 
 

 
 
Wereldwijd zetten Nederlandse missionarissen en missionair werkers zich 

iedere dag in voor hun kwetsbare medemens. Eén keer per jaar zetten wij hen 
zélf in het middelpunt. Tijdens de Pinksteractie van de Week Nederlandse 

Missionaris (15 t/m 23 mei) vragen wij hiervoor uw aandacht en uw 
(financiële) steun is daarbij onmisbaar.  

Bent u niet in de gelegenheid om uw bijdrage te geven tijdens de collecte in de 

kerk dan kan dat ook via het digitale collectezakje op 
www.weeknederlandsemissionaris.nl of op bankrekening 

NL30RABO0171211111 t.n.v. Week Nederlandse Missionaris te Den Haag. 

 

PAROCHIESECRETARIAAT 
Het parochiesecretariaat is van maandag t/m vrijdag open van 08.30 – 12.30 

uur. Telefonisch te bereiken via 013-4550663 of via mail 

info@norbertijnenparochiehq.nl.  

In verband met de feestdagen is het secretariaat gesloten op: 

Woensdag 5 mei, donderdag 13 mei en maandag 24 mei. 

 
Indien u zich wilt afmelden voor deze nieuwsbrief stuur dan een mailtje naar 
administratie@norbertijnenparochiehq.nl.  
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