
Informatie en nieuws (van onze parochie) rond de Corona-epidemie 5 juni 2020 

 

Beste parochianen 

Op deze pagina vindt u alle maatregelen binnen de parochie en beschikbare vieringen via internet.  

Ook melden we hier elke week de overledenen en als het nodig is ook speciale intenties. 

Vanaf het weekend 13 en 14 juni, het feest van het Heilig Sacrament, zal er elke zaterdagavond en 

zondagmorgen weer een viering zijn in De Drie Stromen op de normale tijden: zaterdag om 19:00 

uur en zondag om 11:15 uur. Lees hierover het door de parochie opgestelde protocol, dat te vinden 

is op de parochie-website, onder Diensten – Kerkelijke Vieringen. 

 

 

Bijzondere intenties voor zondag 7 juni in De Drie Stromen 

Laten wij bidden voor alle overleden parochianen en met name voor: 

Corty Harriëtte Blokland 

Purwanti Kentjana Kwehandjaja-Kusumadjaja 

Jannie Gerritdina Rauch-Koopman 

Wiegelina Clasina de Water-Praag 

Rijk Johan Leurs 

Johan Tromp 

 

Mogen zij rusten in vrede. We bidden ook om troost aan de nabestaanden en voor genezing en 

steun voor de zieken in onze parochie.  

 

 

De Heilige Communie thuis 

Diaken Han Hartog heeft een filmpje gemaakt over een vorm van geestelijke communie. Klik op: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q0mzlgUGEJQ .  

 

 

De biecht in corona-tijden 

Momenteel mogen priesters de zonden van gelovigen vergeven zonder dat er rechtstreeks contact 

geweest is. Elke priester in het bisdom is hierover ingelicht door de bisschop. Priesters mogen 

tijdelijk ook op afstand, bijvoorbeeld buiten uw huis of aan de ingang van een ziekenkamer, de 

absolutie verlenen. Als u een priester wilt spreken voor een biechtgesprek kunt u telefonisch of per 

mail contact opnemen met de betreffende priester en overleggen wat de mogelijkheden zijn. 

 

 

Vieringen afgelast, vier tóch mee via televisie of internet 

Voor nieuws vanuit het bisdom gaat u naar https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/ 

De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistieviering op televisie 

te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10:00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere ochtend en 

avond een Eucharistieviering uit om 09:00 uur en 19:00 uur. Op de website van Mgr. J. Hendriks is 

alle belangrijke godsdienstige en kerkelijke informatie te vinden. Deze website wordt voortdurend 

bijgewerkt en het is goed om er geregeld even op te kijken. Klik op deze link: 

https://www.arsacal.nl/?p=contentitem&id=2256&t=Hier+vindt+u+de+kerkelijke+Corona+updates 

 

ZONDAGSVIERINGEN 

Haarlem: Kathedrale basiliek Sint-Bavo om 10:30 uur (Youtube) 

DOORDEWEEKSE VIERINGEN 

Haarlem: Kathedrale basiliek Sint-Bavo, dagelijks om 9:00 uur, inclusief zaterdag (Youtube) 

https://www.youtube.com/watch?v=Q0mzlgUGEJQ
https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/
https://www.arsacal.nl/?p=contentitem&id=2256&t=Hier+vindt+u+de+kerkelijke+Corona+updates
https://www.youtube.com/channel/UCB5NdyDLarsCua1TuAquyAg/live
https://www.youtube.com/channel/UCB5NdyDLarsCua1TuAquyAg/live


Onze ouderencentra en onze koren 

Voorlopig zijn alle vieringen in de ouderencentra afgelast. Al onze koren repeteren niet. 

 

 

Pater James blijft langer weg 

Door de totale lock-down in India is het voor pater James niet mogelijk nu terug naar Nederland te 

vliegen. Hij en zijn familie zijn in goede gezondheid, maar de crisis in India loopt steeds hoger op. 

Hij wenst alle parochianen sterkte toe in deze tijd en zal voor ons bidden. 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed van de bisschop 

 

God, toevlucht in onze nood, 

kracht in onze vertwijfeling en angst, 

vertroosting in ziekte en lijden. 

Wees ons, uw volk, nabij en genadig 

nu wij allen de gevolgen ondervinden 

van het uitgebroken corona-virus. 

Wees een beschermer voor hen 

die dit virus hebben opgelopen, 

wij bidden voor hen om hoop en genezing. 

Wij bidden voor hen 

die aan de gevolgen van dit virus 

zijn overleden, 

dat zij bij U geborgen mogen zijn. 

 

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn 

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, 

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk 

ten dienste van heel de samenleving. 

Doe ons beseffen 

hoe groot uw liefde is voor ieder van ons 

en dat Gij met ons zijt 

nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren. 

Versterk ons geloof en onze hoop 

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven 

aan uw vaderlijke voorzienigheid. 

Door Christus onze Heer. Amen 


