
 

 

 

 

 

12 november 2021 

 

Gezien de ontwikkelingen rondom COVID19 moeten ook wij onze richtlijnen voor 

de vieringen en het bezoek aan de pastorie weer aanpassen. 

NIEUWE CORONARICHTLIJNEN VOOR DE VIERINGEN  

We gaan er van uit dat u niet naar een viering komt als u klachten heeft zoals 

verkoudheid of koorts.  

1. Bij binnenkomst draagt u een mondkapje. Zodra u heeft 

plaatsgenomen kan het mondkapje af. 

2. U kunt plaatsnemen in een bank met de groene sticker op de vloer. 

3. Houd ook in de banken voldoende afstand tot elkaar. 

4. U kunt u gaven voor de collecte voor aanvang van de viering in het 

mandje achter in de kerk doneren. 

5. De communie wordt door de voorganger naar u toe gebracht. 

6. Koren kunnen op het priesterkoor met max. 8 personen zingen en 

houden onderling voldoende afstand. 

7. Samenzang is toegestaan. 

8. Na afloop van de viering drinken we voorlopig geen koffie. 

RICHTLIJNEN VOOR BEZOEK AAN DE PASTORIE 

1. Kom alleen naar de pastorie als het niet anders kan. U kunt ons ook altijd 

bereiken op werkdagen tussen 08.30 – 12.30 uur via telefoon 013-

4550663 en of mail info@norbertijnenparochiehq.nl. 

2. Bij een bezoek aan de pastorie draagt u bij het lopen een mondkapje. 

3. Houd anderhalve meter afstand in acht. 

VRIJWILLIGERS IN HET ZONNETJE 

Zondag 21 november zullen enkele vrijwilligers in het zonnetje gezet worden 

tijdens de viering om 10.30 uur in de Mariakerk als dank voor hun 25-jarige of 

40-jarige inzet als vrijwilliger voor de parochie. Alle vrijwilligers worden van 

harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 

VIERINGEN RONDE TAFELHUIS 

 

Elke woensdagochtend is er om 09.30 uur een gebedsviering in het Ronde 

Tafelhuis. U bent van harte welkom. 
 

 



VIERINGEN MARIAKERK 
14 november 10.30 uur W&C dienst  J. Claassen 

21 november 10.30 uur Eucharistieviering J. Joosten en H. v.d. Berg 

     Koor Stella Vocalis 

28 november 10.30 uur W&C dienst  T. van Blitterswijk 

   12.00 uur Groot en Klein werkgroep 

5 december  10.30 uur Eucharistieviering D. Hendrickx 
     Koor Stella Vocalis 

   12.00 uur Groot en Klein werkgroep  

12 december 10.30 uur W&C dienst  J. Claassen 

     Koor Cantiqua 

19 december 10.30 uur W&C dienst  I. Bertens 

 

KAARSENVERKOOP WERKGROEP ZSAMBEK 

Zondag 14 november zullen de leden van de werkgroep Zsambek kaarsen 

verkopen na afloop van de viering in de Mariakerk. Dit in plaats van de jaarlijkse 

kerstkrans.  
 

WERELDWINKEL 

Op zondag 21 november is er weer een verkoop van de Wereldwinkel na afloop 

van de viering in de Mariakerk. 

Tilburgse Speelgoedbank 

Burgemeester Theo Weterings opende onlangs 

de aan de D.J. Jittastraat 4 A (bij de 

Westermarkt) gevestigde Tilburgse 

Speelgoedbank. Kinderen van ouders die te 
weinig geld hebben om het zelf te kopen, 

kunnen hier gratis speelgoed op komen halen. 

Het speelgoed wordt ter beschikking gesteld 

door leeftijdgenootjes. De Tilburgse 

Speelgoedbank is een mooie vorm van 
solidariteit. De Tilburgse Speelgoedbank is geopend op woensdag- en 

vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur. De organisatie achter de Tilburgse 

Speelgoedbank is Stichting Het Vierde Geschenk. De Stichting Peters Donders 

Tilburg is een van de initiatiefnemers. Kent u ouders met kinderen die voor het 

speelgoed in aanmerking komen, attendeer ze dan asjeblieft op de Tilburgse 
Speelgoedbank. Voor de kinderen is er een enorme keuze aan mooi en goed 

speelgoed. Telefoonnummer: 06-51641103. 

KERST 2021 

De voorbereidingen voor de kerstperiode zijn inmiddels ook al opgestart en we 

hopen dat het dit jaar door kan gaan.  

Vanaf zondag 19 december staat de kerststal weer in de Mariakerk. 

Ook zal er op zondag 19 december om 19.30 uur een kerstconcert met 
samenzang gehouden worden in de Mariakerk. Medewerking hieraan wordt 

verleend door het Vrouwenkoor Dal Cuore o.l.v. Rick Muselaers en het koor 

Stella Vocalis o.l.v. Sonja van den Dries. Het kerstverhaal zal worden verteld 

door Jan Joosten. 


