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Nieuwsbrief 
U bent een van de parochianen die zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief van 
parochie De Bron. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn binnen de parochie ontvangt u van 
ons een digitale nieuwsbrief. Deze komt naast ons parochieblad De InformatieBron die 4 x 
per jaar verschijnt. Zo blijft u vaker op de hoogte.  
 

Vieringen in corona tijd 
Vanaf 1 juni mogen er weer vieringen gehouden worden in onze kerken. U bent van harte 
welkom, maar uiteraard wel rekening houdend met het protocol van het Bisdom. Dus 
anderhalve meter afstand, handen desinfecteren bij binnenkomst, thuisblijven bij 
gezondheidsklachten enz. Ook mag er nog geen samenzang zijn, dat betekent dat de koren 
voorlopig nog niet mogen zingen. De parochie streeft ernaar om de vieringen muzikaal op te 
luisteren door orgelspel en/of een cantor. U hoeft zich vooraf niet meer aan te melden. Voor 
het rooster van de vieringen verwijzen wij u graag naar onze nieuwe website. 
 

Nieuwe website 
NIEUWE WEBSITE We hebben er hard aan gewerkt! We hebben een nieuwe website met 
dezelfde naam als de vorige: www.samenkerk.nl.  
De doelstelling was een beveiligde gemoderniseerde rustig ogende website te ontwikkelen. 
De vorige was aan vernieuwing toe en is nu uit de lucht. De nieuwe site is voor de twee 
parochies Onze Lieve Vrouw in het Woud en De Bron een belangrijk middel om u het laatste 
actuele nieuws te sturen, te informeren over relevante zaken en met elkaar te 
communiceren. Neemt u eens een kijkje en ontdek het gemak waarmee u vindt wat u wil 
weten. Met bovenaan ‘Actueel’ houden wij u voortdurend op de hoogte van actueel nieuws 
en de laatste ontwikkelingen. Neem gauw een kijkje! We horen graag wat u ervan vindt! 
 

Vakantie 
In de maanden juli en augustus is het parochiekantoor in de kerk van Hoogerheide alleen op 
woensdagochtend geopend van 9.00-11.30 uur. Voor vragen kunt U ons altijd mailen op 

http://www.samenkerk.nl/de


locatiehoogerheide@knpmail.nl of bellen op 0164-612521. Dit telefoonnummer wordt 
buiten kantoortijden doorgeschakeld naar onze parochie coördinator Ad Schouw. Vanaf 
september zal het parochiekantoor geopend zijn op woensdag- en vrijdagochtend  
van 9.00 – 11.30 uur. 
Alle medewerk(st)ers van het parochiekantoor wensen alle parochianen een hele prettige en 
veilige vakantie toe en graag tot ziens. 
 

Opgeven intenties 
Met de komst van onze nieuwe website is het nu ook mogelijk om intenties digitaal op te 
geven. Als u op onze website kiest voor de optie intenties kunt u invullen waar, wanneer en 
voor wie u een misintentie wilt opgeven. U krijgt na het invullen een automatische 
bevestiging hiervan. Indien u dit niet lukt, mag u het ook uiteraard nog in een envelop in de 
brievenbus doen bij de kerk of langskomen bij het parochiekantoor. 
 

Pinksterestafette 2020 
Ook parochie De Bron heeft meegedaan met de pinksterestafette 2020 van het Bisdom. 
Voor meer informatie hierover met bijbehorende foto’s, zie website www.samenkerk.nl/de 
Bron onder het kopje ‘actueel’. 

 

Vragen op opmerkingen 

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan horen we 

dit uiteraard graag. U kunt ons altijd mailen op locatiehoogerheide@knpmail.nl of bellen op 

0164-612521.  
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