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Bereikbaarheid parochie
Beste parochianen,
Zoals u wellicht al heeft gehoord is onze parochie coördinator Ad Schouw besmet met het
Corona virus.
Hij ligt momenteel in het ziekenhuis en wij hopen dat hij snel weer opknapt.
Dit betekent dat Ad tijdelijk niet bereikbaar is.
Voor parochiële aangelegenheden kunt u ons telefonisch bereiken op nummer
0164-612521.
Dit is het nummer van het parochiekantoor. Als daar niemand aanwezig is, wordt dit
nummer doorgeschakeld naar onze teamassistente Mirella Broos. Zij zal u dan zo goed
mogelijk proberen te helpen.
Let goed op uzelf en op anderen en blijf gezond!

Nieuwe tarieven begraafplaatsen
Het bestuur van de parochie heeft nieuwe tarieven vastgesteld voor de grafrechten op de
kerkhoven in Hoogerheide, Huijbergen, Ossendrecht en Woensdrecht. Deze gaan per direct
in en kunt u vinden op onze website onder het kopje organisatie -> tarieven.

Vieringen in corona tijd
Het is april en helaas is het Corona virus nog steeds actief aanwezig. Wat betekent dit voor
onze vieringen? Aan de kerken is gevraagd om het aantal bezoekers van de kerkdiensten
terug te brengen naar 30 personen. De bisschoppen hebben aan de parochies gevraagd
daaraan gehoor te geven. Ook voor ons als kerk en parochie houden deze maatregelen
natuurlijk consequenties in. We gaan, hoe jammer het ook is, ons aan de voorgeschreven
richtlijnen houden en contacten zo veel als mogelijk is vermijden.
U bent van harte welkom, maar uiteraard wel rekening houdend met het protocol van het
Bisdom. Dus 1,5 meter afstand, handen desinfecteren bij binnenkomst, thuisblijven bij
gezondheidsklachten en het dragen van een mondkapje (volgens de richtlijnen van de

overheid) bij het binnenkomen en verlaten van de kerk. 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 dient vooraf een plaats te reserveren. Dit kan op donderdag en vrijdag vanaf 9.00 uur bij
onze teamassistente Mirella Broos op tel.nummer 06-30 52 55 09. U kunt slecht voor één
eerstvolgende viering reserveren.
Voor het rooster van de vieringen verwijzen wij u graag naar onze website.

Bereikbaarheid parochie bij ziekte of overlijden
Wilt u een afspraak maken voor een ziekenbezoek of voor het ontvangen van de
ziekencommunie, de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving?
Bel dan 06-15 65 62 60.
Wilt u een overlijden melden of afspraken maken voor de uitvaartdienst in de kerk of een
kerkelijk afscheid in het crematorium? Bel dan 06-15 65 62 60 of mail
uitvaart@samenkerk.nl.

Parochiekantoor
Vanaf heden is het parochiekantoor te Hoogerheide in verband met Corona gesloten voor
publiek. We zijn wel telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0164-612521. Dit nummer
wordt automatisch doorgeschakeld naar onze teamassistente Mirella Broos. Ook kunt u
contact met ons opnemen via onze website onder het kopje ‘contact’.

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@kpnmail.nl of bellen op
0164-612521.

