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JULI 
Langzaamaan gaat het normale leven weer op gang komen, en 

vooral zal het voor veel mensen fijn zijn dat we er weer eens op 

uit kunnen. Misschien is dan de Sint Bavo Kathedraal in Haarlem 

een mooie bestemming: je kunt er met de bus komen en het is 

een schitterende kerk. Behalve gewoon de kerk bezoeken, zijn er 

deze zomer ook weer zaterdagmiddag-orgelconcerten.  

Op de volgende bladzijde vindt u daarover meer informatie.  



 HOE GAAN WE IN DE ZOMER VERDER? 
Op 20 mei hebben de Nederlandse Bisschoppen protocollen gepubliceerd, 

over de manier waarop vanaf 1 juni weer vieringen zijn toegestaan in onze 

kerken. Dat is voorlopig nog met maximaal 30 personen, op 1,5 meter afstand, 

en met in acht neming van hygiëneregels. Men mag niet verkouden zijn. 

Vanaf 1 juli is de landelijke richtlijn voor bijeenkomsten verruimd naar zoveel 

mensen als er in een ruimte passen, maar gezien de oppervlakte van De Drie 

Stromen blijft het maximum hier voorlopig nog 30. Want de 1,5 meter en 

andere regels moeten wel in acht genomen blijven worden.  

De ervaringen tot nu toe zijn goed. Parochianen melden zich netjes aan, de 

viering is omgeven door allerlei veiligheidsregels, die op de website en ook 

op het prikbord terug te lezen zijn. Er is toegangscontrole en de zitplaatsen 

worden toegewezen. Na afloop gaat eenieder op zijn/haar beurt naar buiten 

via de nooduitgang. Hierdoor wordt voorkomen, dat wij in contact komen 

met eventuele vroege bezoekers van een volgende kerkdienst. 

 

 ROOSTER WIJZIGING 

Door de langdurige lock-down in India zal pater James Arul voorlopig nog 

niet terug zijn in Nederland. In het rooster dat in Saamhorig is afgedrukt staat 

hij wel ingeroosterd. Dit wordt aangepast als volgt:  

11/12 juli wordt viering geleid door de WoCo-groep; 

18/19 juli zal Han Hartog voorgaan in de viering; 

8/9 augustus wordt nog vervanging gezocht. Er wordt momenteel rekening 

mee gehouden dat pater James eind augustus wel weer terug zal zijn. 

 

ZATERDAGMIDDAG-CONCERTEN 

Van zaterdag 4 juli t/m zaterdag 26 september zal in de Kathedrale Basiliek 

Sint Bavo voor de 47e keer een serie zondagmiddagconcerten gehouden wor-

den. Er staan 13 concerten gepland, gebaseerd op de mogelijkheden van de 

aanwezige kerkorgels. Wel dient u vooraf te reserveren. Dat kan op drie ma-

nieren: 1. door inspreken van een bericht op de reserveringslijn: 06-8288 7803. 

2. door een e-mail: concerten@rkbavo.nl en 3. online via de website: www.koepel-

kathedraal.nl . Hier is ook meer informatie te vinden. 

Bij reservering per e-mail of per telefoon dient u de volgende gegevens 

achter te laten: uw naam, het aantal plaatsen dat u wilt reserveren, de da-

tum van het concert waar naartoe u wilt komen en uw telefoonnummer.  

mailto:concerten@rkbavo.nl
http://www.koepelkathedraal.nl/
http://www.koepelkathedraal.nl/


 DANK VOOR DE EXTRA BIJDRAGEN  

We hebben het een paar keer gevraagd: wilt u als u het kunt missen een extra 

bijdrage naar de parochie overmaken, omdat er maandenlang geen collecte 

gehouden kon worden. Het parochiebestuur wil u graag van ganser harte 

bedanken voor de mooie bedragen die door u zijn gedoneerd. Het heeft ons 

echt door deze moeilijke tijd heen geholpen. U heeft zo ook weer uw grote 

betrokkenheid bij de parochie getoond. DANK – DANK – DANK aan allen. 

 

 VORMSEL 

Net als elk jaar zouden er in onze parochie kinderen gevormd worden, op 

Tweede Pinksterdag. Nu de lockdown van de corona-crisis langzaamaan 

weer wat verzacht wordt is een nieuwe datum vastgesteld. De voorbereiding 

is weer opgepakt, en op zaterdagmiddag 19 september om 16:30 uur zal 

Monseigneur Hendriks in De Drie Stromen zijn om tijdens een feestelijke 

eucharistieviering het Heilig Vormsel toe te dienen aan 9 parochianen.  

 

 GRAANKORRELS 

• Doopinformatie krijgt u via het parochiesecretariaat. Na de zomervakan-

tie worden ook weer intake-afspraken gemaakt met de catechiste.  

• In het Catharijneconvent is de tijdelijke tentoonstelling: “Allemaal won-

deren” van 28 feb - 23 aug 2020 te zien. Vanaf 1 juni is 'Allemaal wonderen' 

weer open voor publiek! Een veilig en rustig bezoek staat natuurlijk voorop. 

Reserveer daarom vanaf nu uw aankomsttijd. Alle informatie hierover is te 

vinden op www.catharijneconvent.nl   

• “Wat doen we met deze crisis? Na Covid-19”. Dit is de titel van een 

boek, het kost € 9,99 en het is te koop vanaf juli. Als bijdrage aan de actuele 

maatschappelijke bezinning heeft de uitgeverij van de Abdij van Berne be-

vlogen mensen uit haar directe netwerk en met een specifieke deskundigheid 

gevraagd hun persoonlijke en professionele licht te laten schijnen op de co-

ronacrisis en lijnen uit te zetten naar de toekomst. Hun bijdragen zijn in dit 

boek samengebracht. Meer informatie op www.berneboek.com . 

• Bent u geïnteresseerd in vraagstukken van vrede en veiligheid en wilt u 

op de hoogte blijven? Op de website www.paxvoorvrede.nl/ kunt u zich in-

schrijven voor de digitale nieuwsbrief. Te vinden in de rubriek ‘Wat kun jij 

doen?’ Op die site veel informatie over vluchtelingen, over racisme en discri-

minatie en over acties waar de organisatie Pax bij betrokken is.   

http://www.catharijneconvent.nl/
http://www.berneboek.com/
http://www.paxvoorvrede.nl/


 ONLINE BEDEVAART BRIELLE 
Door het coronavirus is de jaarlijkse Nationale Bedevaart dit jaar niet 

mogelijk. De organisatie gaat er echter voor zorgen dat iedereen deze 

bijzondere dag kan meemaken. De eucharistieviering van de Nationale 

Bedevaart op 11 juli wordt live gestreamd vanaf 11.00 uur. Kardinaal Eijk is 

hoofdcelebrant. Bisschop Van den Hende concelebreert. De live-uitzending 

op 11 juli viering is te volgen op de website. Daar staat ook informatie over de 

noveen die voorafgaand aan de eigenlijke feestdag van de Martelaren van 

Gorcum wordt gebeden op 30 juni tot en met 8 juli. Men kan dagelijks online 

de noveen meebidden vanaf 14.00 uur. Ook op de feestdag van de Martelaren 

van Gorcum, donderdag 9 juli, is er om 14.00 uur een eucharistieviering, 

eveneens live te volgen via de website www.martelarenvangorcum.nl  
 

 LITURGISCH ROOSTER voor JULI  
Geen vieringen op vrijdag om 10:30 uur. 

Op alle zaterdagen een avondviering om 19:00 uur.  

Op alle zondagen de zondagsviering van 11:15 uur.  

Maximaal 30 mensen per viering, en verplicht van tevoren aanmelden op het 

parochiecentrum. 

 

Doopvieringen 

Deze maand is er geen doopviering in onze parochie. 

 

Katholieke vieringen in zorgcentra (alles is nog steeds afgelast) 

9 juli    11:00 uur pater James Zorgcentrum Nellestein 

14 juli   10:00 uur paters SVD Koornhorst 

28 juli   15:00 uur G. Noom Evian Roland Holsthuis  

29 juli   15:45 uur G. Noom De Venser 

In Eben Haëzer oecumenisch om 10:30 op zondag 5 en 19 juli. 

 

 PAROCHIE AGENDA 
10 juli   10:30 uur Redactie vergadering Saamhorig 

 

 COLLECTES in MEI 2020 
voor de parochie € 0,00  voor de diaconie € 0,00 

Pinkstercollecte voor de Week Nederlandse Missionarissen € 37,80 

https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4244&t=Online+tienerdag+-+Create
https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4244&t=Online+tienerdag+-+Create
http://www.martelarenvangorcum.nl/

