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Nieuwsbrief nummer 44 

 

Beste parochianen, 

 

Onze vieringen rond Kerstmis en oud op nieuw in coronatijd 

De laatste weken werd het steeds onwaarschijnlijker dat we onze vieringen 

rond Kerstmis en oud op nieuw “als vanouds” konden vormgeven. De recente 

landelijke maatregelen in combinatie met de woensdag 1 december 

bekendgemaakte bisschoppelijke richtlijnen maken dat het samen vieren 

inderdaad een andere dimensie heeft gekregen.  

In de afgelopen dagen heeft het bestuur, in overleg met alle betrokkenen, 

bepaald wat de concrete gevolgen voor de in onze parochie geplande vieringen 

zijn. Algemeen kan gesteld worden dat er géén vieringen zijn na 17.00 uur. 

Deze vieringen worden eerder opgenomen (zonder parochianen), verzet óf 

komen te vervallen. In onderstaand schema zijn alle aanpassingen opgenomen. 

Wanneer nieuwe maatregelen wederom moeten leiden tot aanpassingen, laten 

we dat z.s.m. weten.  

Voor de vieringen die wel doorgaan geldt in alle gevallen dat er gereserveerd 

moet worden. Reserveren kan telefonisch vanaf woensdag 15 december via 

Het Parochiehuis (0485-573277).  

Daarnaast blijven uiteraard de reeds geldende maatregelen van kracht. Voor de 

parochianen zijn dat: 

- bij klachten thuis blijven 

- handen desinfecteren bij binnenkomst 

- 1,5 m afstand houden  

- looproutes aanhouden 

- bij het ter communie gaan de aangegeven aanwijzingen volgen 

Op deze manier kunnen we gelukkig toch nog op diverse momenten samen 

vieren. Laten we ons met name richten op wat nog wél kan en daar vooral 

dankbaar voor zijn.  

  

 

http://www.onzelievevrouweparochie.nl
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Vrijdag 24 december 

Oorspronkelijke 
planning 

Aangepaste planning Opmerkingen  

Basiliek 18:00  
Kerstspel 

Om 18:00 uur wordt het 
eerder opgenomen 
kerstspel via YouTube 
openbaar gezet.  

Geen andere 
aanwezigen bij 
opname.   

Basiliek 20:00 EV  
Basilicakoor 

Om 20:00 uur wordt de 
eerder opgenomen EV via 
YouTube openbaar gezet. 

Geen andere 
aanwezigen bij 
opname. 

Basiliek 22:00 EV  
Boxmeersche 
harmonie  

Deze viering komt te 
vervallen. 

 

Elsenhof 20:00 EV  
Koor Sint Jan 

Deze viering wordt 
verplaatst naar 25 dec. 

 

 

Zaterdag 25 december 

Oorspronkelijk 
planning 

Aangepaste planning Opmerkingen  

Basiliek 10:30 EV  
Basilicakoor. 

Gaat door conform 
planning.  

Vooraf reserveren vanaf 
wo 15 dec.   

Verplaatste viering 
Elsenhof 10:30 EV 

Deze viering is i.p.v. 24 dec.  
Delegatie koor Sint Jan. 

Vooraf reserveren vanaf 
wo 15 dec.   

 

 

Zondag 26 december 

Oorspronkelijke 
planning 

Aangepaste planning Opmerkingen  

Basiliek 10:30 EV  
Vivace 

Gaat door conform 
planning. 

Vooraf reserveren vanaf 
wo 15 dec.   

MFA Knillus 10:30 
Woco 
Jeugdorkest en 
kinderspel 

Gaat door, zonder 
jeugdorkest en kinderspel. 
Samenzang.  

Vooraf reserveren vanaf 
wo 15 dec.   
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Vieringen rondom oud op nieuw 

Oorspronkelijke 
planning 

Aangepaste planning Opmerkingen  

Vrijdag 31 december 
18:00 uur EV basiliek 
Basilicakoor. 

Deze viering komt te 
vervallen. 

 

Zaterdag 1 januari 
10:30 uur EV  basiliek 
Samenzang. 

Gaat door conform 
planning. 
Samenzang. 

Vooraf reserveren vanaf 
wo 15 dec.   

Zondag 2 januari 
10:30 uur EV basiliek  
Samenzang. 

Gaat door conform 
planning. 
Samenzang. 

Vooraf reserveren vanaf 
wo 15 dec. 

 
 

 

 

 

Wilt u iemand anders opgeven voor deze nieuwsbrief dan kan dat via 

onderstaande link. 

Abonneer op de nieuwsbrief. 

 

Onze Lieve Vrouwe parochie 
 

Het Parochiehuis 
Van Sasse van Ysseltstraat 8 

5831 HD Boxmeer 
0485 57 32 77 

 
www.onzelievevrouweparochie.nl 

https://onzelievevrouweparochie.us7.list-manage.com/subscribe?u=15d391ed60e19dd0be49a4a1b&id=44f6ac621c
http://www.onzelievevrouweparochie.nl/

