
Liturgisch nieuws  

 

Liturgie in de komende weken 
 

Tijdens ons ‘koffie drinken’ in De Burcht na afloop van de viering in de kerk op 

zondagmorgen 17 oktober, hebben we een korte peiling gehouden onder de aanwezigen met 

betrekking tot de terugkeer naar wat vóór Covid -19 zo normaal was.  

Hoewel we natuurlijk voorzichtig moeten zijn, hebben we er samen voor gekozen om het 

ritueel van het breken van het brood, een symbolische handeling die zo echt bij onze 

Geloofsgemeenschap past, weer in ere te herstellen.  

Ook willen we iedereen weer de kans geven om een kaarsje bij Maria aan te steken en om 

mee te doen aan de collecte in de kerk.  

 

Heel nadrukkelijk willen we stellen dat we deze besluiten hebben genomen vanuit de huidige 

situatie met betrekking tot corona.  

Mocht dat veranderen en weer verslechteren, dan nemen we ook daarin onze 

verantwoordelijkheid en draaien we die stappen terug en verlopen de zondagvieringen zoals 

de laatste tijd gebruikelijk was. 

Voorzichtigheid blijft geboden! 

 

De Contactgroep 

 

Liturgisch vieringen in onze kerk 

 

Zondag 31 oktober   10.00 uur zondagviering  

Viering Allerheiligen / Allerzielen 

    Koffie in de Burcht na afloop 

    Voorganger: Trees van den Broek  

 

’s Middags tussen 14.00 – 16.00 uur is er gelegenheid om het kerkhof te bezoeken en is de 

kerk open.  Gedurende die tijd is er extra aandacht voor alle overledenen.  

 

Zondag 7 november  10.00 uur zondagviering  

    Heilige Willibrord 

    Voorganger: Herman van Rhee  

    Koffie in de Burcht na afloop 

  

Zondag 21 november  10.00 uur zondagviering 

    Voorganger: Mien Heijnen 

    Koffie in de Burcht na afloop 

 

Zondag 28 november  10.00 uur zondagviering 

    Voorganger: Frans Smulders 

    Koffie in de Burcht na afloop 

 

Zondag 12 december   10.00 uur zondagviering 

Voorganger: Laurens Koole 

    Koffie in de Burcht na afloop 

     

Vrijdag 24 december   19.00 uur Kerstavondviering 

 Voorganger: Trees van den Broek  

 

 

Vieringen in de Martinuskerk Cuijk  

Maandag tot en met zondag om 10.00 uur 


