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Moge het GELOOF waarin we staan hoorbaar worden in ons spreken. 

Moge de HOOP die leeft in ons hart zichtbaar worden op onze gezichten. 

Moge de LIEFDE die ons bezielt tastbaar worden in ons handelen. 
uit Berne media, liturgie 2020 

 

 

 
 
Van de Duinvoet 

 

Beste parochianen, 

 

Het is eindelijk zo ver! 

De vieringen worden vanaf  zaterdag 6 juni hervat.  

 

Weliswaar met een aantal maatregelen zoals een beperking van het aantal aanwezigen, zonder samenzang en vanaf 

14 juni – Sacramentsdag - zal de heilige communie weer uitgereikt kunnen worden. 

Maar we mogen weer, voorlopig alleen op zaterdagavond.  

 

We begrijpen dat velen van u al in de startblokken staan om weer een viering bij te wonen maar helaas i.v.m. de 

beperking van maximaal van 30 mensen bijeen, moeten wij u vragen om vooraf aan te melden via het parochie 

secretariaat per telefoon: 509 1408 of per mail: secretariaat@parochieschoorl.nl.  

  

Bij binnenkomst worden de handen gewassen met de desinfecterende handgel, die staat op de tafels in de entree. U 

wordt verzocht de kerk te betreden via de paarse deuren, u loopt door tot de verste muur en neemt plaats op een 

aangewezen stoelen. De stoelen zijn zo opgesteld dat samenwonende naast elkaar plaats kunnen nemen en voor hen 

die alleen komen op een solo stoel plaats kan nemen. 

Bij het verlaten van de kerk vragen we de parochianen die het dichtst bij de deur zitten als eerste de kerk te verlaten 

via de bruine deuren. Zodat er voor iedereen een veilige looproute wordt gewaarborgd.  

 

Tijdens de viering proberen we elkaar noch onszelf aan te raken om zo het lichamelijk contact te vermijden. 

Er zal geen collecte zijn tijdens de viering maar bij de uitgang vindt u een collecteschaal waarin u uw bijdrage kunt 

doneren of via een overschrijving naar bankrekeningnr.:  

NL 05 RABO 014.69.00.839   

t.n.v. Parochiebestuur H. Joannes de Doper 

 

De bovenstaande maatregelen en de looproute kunt u straks ook teruglezen in de kerk.  

 

Dit is het begin en stapje voor stapje keren we weer terug om samen te vieren met z’n allen. 

 

Pastoor Franklin, pastoor Jan-Jaap, kapelaan Antonio 

en Locatieraad Schoorl 

 

 

 

http://www.parochieschoorl.nl/
mailto:secretariaat@parochieschoorl.nl


Vanaf a.s. dinsdag 2 juni verschijnt ons parochiemagazine de Klink. Met een schrijven van pastoor Jan-Jaap,  

informatie over de Week Nederlands Missionaris en Stichting Present, de vaste rubrieken en een verhaal over de 

kleine nachtwaker.  

 

 

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen, Mogen wij u een vraag stellen? 

 ‘Mogen wij u een vraag stellen? Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt 

gaan?’ Hiermee opent de brief die de Nederlandse R.K. bisschoppen voor Pinksteren 2020 aan de gelovigen schrijven. 

Ze beginnen met een vraag vanuit het besef dat het kerkbezoek volgens protocol vanaf 1 juni weer onwennig zal zijn 

na maanden waarin er geen publieke vieringen waren. 

Hieronder de link naar de Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen. ( 

https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/docs/2020/20200528_pinksterbrief.pdf 

 

 

 

 

 

Vieringen in de kerk   

Zaterdag      6 juni    19.00 u     Feest van de H. Drie-eenheid      Eucharistieviering  

Zaterdag    13 juni              19.00 u     Feest van het H. Sacrament         Eucharistieviering m.m.v. Cantor 

Zaterdag    20 juni    19.00 u     12e zondag door het jaar         Eucharistieviering m.m.v. Cantor 

Zaterdag    27 juni              19.00 u     13e zondag door het jaar     Eucharistieviering 

 

Wij vragen u om vooraf aan te melden voor deze vieringen i.v.m. het maximaal van 30 mensen bijeen, via het 

parochie secretariaat per telefoon: 509 1408 of per mail:  secretariaat@parochieschoorl.nl.  

 

 

 

 

 

 

In het kader van de samenwerking met de parochie in Bergen vindt u hier de vieringen die gehouden worden in 

de parochiekerk:   

Zondag    7 juni             om 9.30 uur,    Feest van de H. Drie-eenheid,    Eucharistieviering  

Zondag    14 juni           om 9.30 uur,    Feest van het H. Sacrament,        Eucharistieviering m.m.v. Cantor 

Zondag    21 juni           om 9.30 uur,    12e zondag door het jaar,             Eucharistieviering m.m.v. Cantor     

 

Wij vragen u om vooraf aan te melden voor deze vieringen i.v.m. het maximaal van 30 mensen bijeen, via het 

parochie secretariaat per telefoon: 581 25 53  of per mail: ppb@parochiebergennh.nl.  
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