
Door de verscherpte maatregelen van de rijksoverheid en de kerkelijke overheid d.d. 23 en 26 maart 

is de pastorale bediening in onze parochie gewijzigd. Deze maatregelen gelden tot en met Pinksteren 

2020 (31 mei 2020) en worden eventueel aangepast naargelang de burgerlijke en kerkelijke overheid 

beslist.  

 

Onderstaand volgt een overzicht dat duidelijkheid mag geven over diverse onderwerpen. 

 

PASTORALE NABIJHEID 

De parochie probeert in deze moeilijke tijd om de parochianen juist nabij te zijn.  

• Iedere dag wordt er een heilige Mis gevierd. 

• Alle heilige Missen worden in de heilige Barbarakerk in Dreumel gevierd en zijn mee te vieren via 

de kerkradio (www.kerkomroep.nl). 

• Elke doordeweekse heilige Mis wordt voorafgegaan door het bidden van het Rozenhoedje.  

• Onze website is aangepast met een speciale pagina voor ontwikkelingen in de parochie als gevolg 

van de Corona-uitbraak. Hier vindt men informatie over het parochieleven, gebedsteksten en 

inspiratie-teksten. 

 

HEILIGE MISSEN 

Alle openbare heilige Missen zijn afgelast. Er kunnen helaas alleen nog maar heilige Missen worden 

gevierd zonder gelovigen. De Goede Week is de enige uitzondering (zie onder). 

• Zaterdag: 19:00 uur heilige Mis. 

• Zondag: 09:30 uur heilige Mis. 

• Maandag tot en met vrijdag: 18:40 uur het Rozenhoedje; 19:00 uur heilige Mis. 

 

GOEDE WEEK EN PASEN 

Alle openbare vieringen zijn helaas afgelast. De vieringen worden in beginsel in besloten kring 

gevierd. Dit betekent: alleen met de personen die minimaal nodig zijn voor de liturgie: priesters, 

koster en lector(en). Alle vieringen in de Goede Week komen vanuit Dreumel omdat hier kerkradio 

aanwezig is. Alle vieringen kunnen worden meegevierd via de kerkradio. 

 

Palmzondag: 

De heilige Mis wordt in besloten kring gevierd. Er zullen palmtakjes worden gewijd. Deze takjes 

kunnen op later moment in de kerken van onze parochie worden opgehaald. Met toestemming van 

de bisschoppen wordt de kerk – met in acht name van de wettelijke voorschriften - na de heilige Mis 

opengesteld voor persoonlijk gebed, mogelijkheid tot biechten, bezoek aan Maria en aanbidding van 

het heilig Sacrament.  

 

Witte Donderdag: 

De liturgie van de Gedachtenis aan het Laatste Avondmaal en de Instelling van de heilige Eucharistie 

wordt in besloten kring gevierd. Aan het einde van de viering wordt het heilig Sacrament niet 

overgebracht naar een rustaltaar. Na de viering wordt er door een priester een wake gehouden in de 

lege kerk. Er is stilte die wordt afgewisseld met gebeden en teksten die worden voorgelezen.  

 

Goede Vrijdag: 

’s Middags wordt de Kruisweg zonder gelovigen voorgebeden . ’s Avonds wordt de Gedachtenis aan 

het Lijden en Sterven van Onze Heer in besloten kring gevierd. Er is geen kruisverering.  

 

http://www.kerkomroep.nl/


 

Paaswake: 

De Paaswake wordt in besloten kring gevierd. Tijdens deze viering worden de Paaskaarsen van alle 

dorpen gewijd. Deze kaarsen worden op een later moment op de kerklocaties afgeleverd. 

 

1e en 2e Pasen: 

De vieringen worden zonder gelovigen gevierd. 

 

Resumerend de plechtigheden van de Goede Week: 

 

Datum Dag Tijd Plechtigheid 

5 april Palmzondag 09:30 uur Gezongen H. Mis, zegening van palmtakken, besloten kring 

5 april Palmzondag 10:45 tot 
13:00 uur 

Kerk open voor persoonlijk gebed, mogelijkheid tot biechten, 
bezoek aan Maria en aanbidding van het heilig Sacrament  

9 april Witte Donderdag 19:00 uur Gezongen H. Mis, besloten kring 

9 april Witte Donderdag 20:15 uur tot  
21:30 uur 

Waken bij de Heer: bidden rozenkrans, voorlezen 
hogepriesterlijk gebed, aantal gezangen, besloten kring 

10 april  Goede Vrijdag 15:00 uur Kruisweg, besloten kring 

10 april  Goede Vrijdag 19:00 uur Gedachtenis van het Lijden en Sterven van onze Heer Jezus 
Christus, besloten kring 

11 april  Paaswake 20:30 uur Gezongen H. Mis, besloten kring 

12 april 1e Pasen 09:30 uur Gezongen H. Mis, besloten kring 

13 april  2e Pasen 09:30 uur H. Mis, besloten kring 

 

 

UITVAARTEN 

Ondanks dat alle publieke bijeenkomsten in Nederland verboden zijn, heeft men van rijkswege voor 

uitvaarten en huwelijken een bepaalde uitzonderingspositie gemaakt. Op basis hiervan hebben de 

Nederlandse bisschoppen op 26 maart de volgend uitgangspunten gesteld.  

 

• “Kerkelijke uitvaarten en huwelijken worden zo sober en klein mogelijk gehouden met zo min 
mogelijk aanwezigen. Ook hier gelden alle strikte maatregelen voor afstand, gezondheid en 
hygiëne. 

• De heilige communie kan bij deze vieringen niet worden uitgereikt, omdat dan de voorgeschreven 
afstand van anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd en ook het delen van de communie 
onveilig kan zijn.” 

 

(Bron: https://www.rkkerk.nl/update-maatregelen-inzake-coronavirus-bisschoppen-we-nemen-onze-

verantwoordelijkheid-serieus/). 

 

In de praktijk betekent “zo sober en klein mogelijk” voor onze parochie: 

• Het uitvaartgesprek met de familie vindt plaats op de pastorie in Beneden-Leeuwen of Dreumel. 

Hierbij kunnen maximaal 2 nabestaanden bij aanwezig zijn. 

• Er kunnen tijdelijk geen overledenen worden opgebaard in de kerken.  

• Bij het afscheid zijn maximaal aanwezig: 30 personen inclusief één priester en één assistent. 

• De plechtigheid is een sobere Eucharistieviering met absoute.  

• Er is geen koor en geen organist. 

https://www.rkkerk.nl/update-maatregelen-inzake-coronavirus-bisschoppen-we-nemen-onze-verantwoordelijkheid-serieus/
https://www.rkkerk.nl/update-maatregelen-inzake-coronavirus-bisschoppen-we-nemen-onze-verantwoordelijkheid-serieus/


• Wegens afwezigheid van het koor is er de mogelijkheid voor de familie om in overleg met de 

priester CD’s af te spelen op de momenten dat dit kan.  

• De directe inbreng van de familie is beperkt tot één moment bij het begin van de plechtigheid: in 

memoriam, gedicht of een levensloop.  

• De lichtritus vervalt: de kaarsen rond de baar branden al bij binnenkomst. 

• Er mag van de bisschoppen geen heilige Communie meer worden uitgereikt.  

• Er worden geen gebedsprentje uitgereikt tijdens de plechtigheid.  

• Het intekenen van de naam in het boek van overledenen en het overbrengen van een 

gedachteniskruisje blijven achterwege. 

• In de plechtigheid gelden alle eisen van de overheid t.a.v. hygiëne en afstand. 

 

HUWELIJKEN 

• Maximaal aantal bezoekers van 30 personen inclusief één priester en één assistent. 

• Er is geen koor en geen organist. 

• Wegens afwezigheid van het koor is er mogelijkheid voor de familie om CD’s af te spelen op de 

momenten dat dit kan.  

• De plechtigheid is een sobere Eucharistieviering.  

• Er wordt geen heilige Communie uitgereikt.  

• In de plechtigheid gelden alle eisen van de overheid t.a.v. hygiëne en afstand. 

 

DOOPSELS 

Zolang er een verbod op publieke vieringen geldt, kunnen geen doopselplechtigheden worden 

ingepland. 

 

ACTIVITEITEN EN CATECHESE-PROJECTEN 

Alle geplande activiteiten en de catechese-projecten worden uitgesteld. De catecheses en viering van 

de heilige Communie en het heilig Vormsel worden pas opnieuw ingepland als er meer duidelijk is 

over de mogelijkheid om weer openbare bijeenkomsten te houden en bijeenkomsten met kinderen. 

 


