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Toekomst parochie 
Donderdag 21 april was er een informatie avond over het functioneren van onze parochie en 
over onze visie op de toekomst van onze parochie. We hebben toen helaas moeten vertellen 
over het voorgenomen besluit om de kerken in Putte en Huijbergen dit jaar te sluiten. Er is 
aan de aanwezigen gevraagd om na te denken over de toekomst van het pastoraat in deze 
plaatsen. Alle parochianen van Huijbergen zijn uitgenodigd voor een vervolgbijeenkomst op 
maandag 9 mei a.s. om 15.00 uur in de kerk van Huijbergen. De parochianen van Putte zijn 
deze dag van harte welkom om 19.30 uur in de kerk van Putte. Het pastorale team, een 
vertegenwoordiger van het Bisdom en het kerkbestuur zullen hier aanwezig zijn om uw 
ideeën aan te horen.  U bent van harte welkom. 
 

Communie 2022 
Op zondag 22 mei a.s. zullen er 2 regionale communievieringen zijn in de kerk van 
Hoogerheide, om 10.00 en 12.00 uur. Om 10.00 uur ontvangen 11 communicanten uit onze 
parochie hun Eerste Heilige Communie. Om 12.00 uur krijgen nog eens 18 communicanten 
uit onze parochie hun Eerste Heilige Communie. De vieringen worden voorgegaan door 
waarnemend pastoor Peter de Rooij en diaken Ryan Keetelaar. Het kinderkoor uit 
Huijbergen ‘het Krekelkoor’ onder leiding van Denise Mulders zorgt voor de muzikale 
invulling. Alle kinderen zullen ook een taak hebben in deze viering, zoals helpen bij het tafel 
dekken, een voorbede lezen of kaarsen aansteken. Afgelopen maanden zijn de 
communicanten diverse keren bij elkaar geweest om zich voor te bereiden op de 
communieviering en meer te leren over Jezus.  Wij wensen ze hierbij een mooie viering toe. 
 

Hemelvaart 2022 
Dit jaar is er een regionale hemelvaartviering in de kerk van Wouw. U bent hier van harte 
welkom in de viering om 10.00 uur. Pastoor Frans Verheije en diaken Ryan Keetelaar zullen 
bij deze viering voorgaan. De viering is ook te volgen via een livestream uitzending. De link 
hier naartoe kunt u vinden op onze website www.samenkerk.nl. 
 

http://www.samenkerk.nl/de
http://www.samenkerk.nl/


Vormsel 2022 
Op vrijdag 3 juni a.s.om 19.00 uur zullen 18 kinderen hun Heilig Vormsel ontvangen in de 
kerk van Wouw. Vicaris generaal Marc Lindeijer zal het vormsel toedienen, diaken Ryan 
Keetelaar en team assistente Mirella Broos zullen assisteren.   Dit is een regionale viering 
voor de kinderen uit parochie de Bron en parochie Onze Lieve Vrouw in ’t Woud. Er zijn al 
een paar voorbereidingsbijeenkomsten geweest en ook voor de generale repetitie op 
donderdag krijgen de kinderen meer uitleg over het sacrament het Heilig Vormsel. De 
vormselviering is te volgen via een livestream. Deze kunt u vinden op de website 
www.samenkerk.nl. Als u kiest voor parochie Onze Lieve Vrouw in ’t Woud komt u op hun 
pagina terecht. Onder het kopje vieringen vindt u de link naar de vormselviering. 
 

 
Bereikbaarheid parochie 
Het parochiekantoor is normaliter geopend voor de parochianen op woensdag- en  
vrijdagochtend van 9.00 – 12.00 uur. 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. 
In de vakantiemaanden juli en augustus zal het parochiekantoor alleen op vrijdagochtend 
geopend zijn. 
 

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. 
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