
                          

 
 

 

 

22 december 2021 

In deze laatste dagen van de adventtijd vinden wij dat wij u nog een 

nieuwsbrief moeten sturen. Een brief waarin alles moet staan over de vieringen 

in deze Kerstperiode. 

Kerst 2021 blijkt ook nu weer een bijzondere tijd te zijn. Corona leeft overal en 

onze eigen wereld is weer op slot. Als mensen van de kerk hebben wij 

afgelopen dagen ernstig stil gestaan bij wat wij moeten doen. De Bisschoppen 

hebben een uitspraak gedaan, onze eigen maatschappelijke 

verantwoordelijkheid, onbekendheid nieuwe Corona variant en de al jaren 

bekende Corona maatregelen hebben ons doen besluiten tot de volgende 

keuzes. 

24.12  “nachtdiensten”. Alle vieringen op deze dag zijn geannuleerd. 

Zowel in de Mariakerk als wel in het Zorgcentrum. 

            Vanaf 19.00 uur kunt u kijken naar een opgenomen “Nachtmis” uit   

            de Mariakerk. Hiervoor kunt u terecht op:  

https://www.youtube.com/watch?v=h3_Y8M45Vjs    

www.norbertijnenparochiehq.nl 

Op de website (vieringen) kunt u tevens het tekstboekje vinden 

voor de viering.  

De Mariakerk is in de ochtenduren open van 09.00 uur tot 12.00 

uur om naar de kerststal te komen kijken. 

25.12   De vieringen van 06.00 uur en 10.30 uur in de Mariakerk zijn 

geannuleerd. 

           De Mariakerk is open van 10.30 uur tot 12.30 uur om de Kerststal     

           2021 te bekijken.  Een viering is te zien bij de abdij van Berne via 

           www.abdijvanberne.nl 

26.12  De viering van 10.30 uur in de Mariakerk is geannuleerd. 

          De Mariakerk is open van 10.30 uur tot 12.30 uur om de Kerststal     

          2021 te bekijken.  Een viering is te zien bij de abdij van Berne via 

           www.abdijvanberne.nl 

01.01   De viering van 10.30 uur in de Mariakerk is geannuleerd. 

          Een viering is te zien bij de abdij van Berne via        

          www.abdijvanberne.nl 

https://www.youtube.com/watch?v=h3_Y8M45Vjs
http://www.norbertijnenparochiehq.nl/
http://www.abdijvanberne.nl/
http://www.abdijvanberne.nl/
http://www.abdijvanberne.nl/


02.01   Een viering om 10.30uur in de Mariakerk met maximaal 50  

  parochianen. 

Hiervoor is reserveren verplicht!!!  Vanaf maandag 27.12 kunt 

u tussen 09.00 uur en 12.00 uur telefonisch een plek reserveren.  

Secretariaat parochie: 013-4550663.  

 

09.01  Een viering om 10.30 uur in de Mariakerk met maximaal 50 

parochianen. 

Hiervoor is reserveren verplicht!!!  Vanaf maandag 03.01 

tussen 09:00 en 12:00 kunt u telefonisch een plek reserveren.  

Secretariaat parochie: 013-4550663 

Kerst 2021, hoe dan ook we mogen het niet overslaan, vergeten. 

Wij moeten getuigen zijn van de geboorte van dat nieuwe kind. Een kind is ons 

geboren zingen we anders in de kerk. Laten we ook dit jaar dat zingen en de 

wereld laten zien dat wij thuis zijn. Dat die jonge ouders mogen aankloppen en 

dat wij wel de deur open doen en ze welkom heten. 

Zet een kaars voor je raam vannacht zong Rob de Nijs eens. Laten we deze 

kerst een kaars branden voor onze raam. Laten we ons zien aan de wereld. 

Dat de belofte van dat nieuwe kind ook onze belofte is voor deze wereld om 

ons heen. 

Zalig Kerstfeest! 

Namens de mensen van de pastorie 

Jan Claassen 
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