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Vieringen in de kerk  
 

Vieringen in onze kerk 
 

Vanaf 26 juni is er in de kerken bij de vieringen weer meer mogelijk. 

Hoofdzaak blijft de handhaving van de anderhalve meter afstand tot elkaar.  

In de achter ons liggende periode hebben we die maatregel ook steeds in 

acht genomen en dat blijven we dus doen.  

Het mondkapje is verplicht op die momenten dat afstand houden moeilijk 

of onmogelijk is.  

Samenzang is nog niet toegestaan. 

 

 

Voor de komende tijd hebben we een tweetal vieringen gepland, telkens 

met na afloop koffiedrinken in De Burcht.  

 

Zondag 18 juli 2021  10.00 uur Zondagviering 

    Voorganger Trees van den Broek 

    Na afloop koffie in De Burcht 

 

Zondag 15 augustus 2021  10.00 uur Zondagviering 

    Feest: Maria Ten Hemelopneming 

    Voorganger Frans Smulders 

    Na afloop koffie in De Burcht  

 

 

Vieringen in de Martinuskerk Cuijk  

  

Maandag tot en met zondag om 10.00 uur 

Zaterdag extra weekendviering om 19.00 uur 

 

Voor verdere informatie zie: www.martinuscuijk.nl 

 

 

 

 

 

http://www.martinuscuijk.nl/
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Het perspectief voor de langere termijn? 

 

Vanaf september hopen we weer in een nieuw ritme te komen. 

In welk ritme en met welke invulling moeten we nog bepalen. Tijdens de 

coronapauze is ons duidelijk geworden dat gewoon de draad van de 

vieringen oppakken niet vanzelfsprekend is. We vermoeden dat de 

behoeften ook zijn veranderd.  

Met name de officiële Rooms Katholieke Kerk kwam niet veel verder dan 

het ‘live streamen’ van traditionele diensten en heeft naar onze inschatting 

het contact met de gemeenschappen ter plaatse nog verder verloren, of 

anders gezegd: de betrokkenheid van mensen met deze kerk is nog minder 

geworden. 

Wij willen het contact met de geloofsgemeenschap en de gemeenschap 

Linden niet verliezen en wij willen van zinrijke betekenis blijven. Over de 

vraag “hoe”, zullen we graag van gedachte wisselen na de komende 

vieringen. Wij, de leden van de contactgroep, denken er ook over na. We 

komen erop terug.  

 

HvR 

 


