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Slotviering Huijbergen en Putte 
De kerken in Putte en Huijbergen gaan we dit jaar helaas sluiten. Op zondag 14 augustus om 
14.00 uur is er een slotviering in de kerk van Huijbergen. Op zondag 25 september om 14.00 
uur is er een slotviering in de kerk van Putte. Deze vieringen worden voorgegaan door vicaris 
Paul Verbeek, waarnemend pastoor Peter de Rooij en diaken Ryan Keetelaar. Hierbij bent u 
van harte welkom. Na afloop is er koffie voor een laatste samenzijn in de kerk. Na de 
slotviering worden de kerken gesloten. En blijft in Putte het winkeltje tot de overdracht geopend. 
Voor de voortzetting van dat winkeltje zoeken we een passende oplossing  
 

 
Livestream Hoogerheide 
Op dit moment wordt er door vrijwilligers hard gewerkt aan de voorbereiding voor de aanleg 
van de livestream verbinding in de kerk van Hoogerheide. Er moeten vele en lange kabels 
getrokken worden op verschillende plekken in de kerk. Een hele klus en hierbij danken wij 
hartelijk alle vrijwilligers die dit lastige karwei oppakken.  
Het is de bedoeling dat deze maand Schaapsound de camera komt plaatsen. We willen 
daarna zo snel mogelijk live gaan. Het bestuur is nog steeds op zoek naar mensen die de 
camera willen bedienen via een iPad tijdens de viering. Het is heel eenvoudig. Wilt u, een 
kind, kleinkind of andere kennis dit bv een keer per maand op zich nemen, wilt u dan contact 
opnemen met het parochiekantoor. Bij voorbaat hartelijk dank. Als we meerdere mensen 
vinden, kunnen we vaker rouleren. 
 
 

Nieuwsberichten 
We houden graag onze parochianen op de hoogte van alle ontwikkelingen in de parochie. 
Onlangs is ons parochieblad zomer 2022 weer verschenen. Deze heeft u ook digitaal 
ontvangen. In de kerken zijn papieren versies beschikbaar. Dit parochieblad verschijnt 4 x 
per jaar, maar ook tussendoor houden wij u graag op de hoogte. Op onze website 

http://www.samenkerk.nl/de


www.samenkerk.nl/de Bron staat onder het kopje ‘actueel’ de nieuwste berichten. Als u 
deze website regelmatig checkt, blijft u goed op de hoogte. 
 

Waarnemend pastoor Peter de Rooij 
Per 1 januari 2023 zal waarnemend pastoor Peter de Rooij afscheid nemen van diverse parochies en 

instellingen waar hij momenteel (in 19 kerken en kapellen) regelmatig eucharistievieringen verzorgt. 

Hij heeft bij het bisdom aangegeven dat hij graag beschikbaar blijft voor parochie De Bron, vooral 

voor het verzorgen van eucharistievieringen, dopen, ziekenzalvingen en kerkelijke uitvaarten,  en als 

voorzitter van ons parochiebestuur.  

 

Vakantie 2022 
De vakantieperiode is aangebroken. Iedereen verdient een periode om even tot rust te 
komen en weer op te laden voor de tweede helft van het jaar. Het pastorale team wenst 
iedereen een fijne vakantie toe, rust lekker uit en geniet van de vrije tijd. 
Ook diaken Ryan Keetelaar is in juli op vakantie. Gelukkig hebben we een vervanger 
gevonden, pastoraal werker Piet de Meijer zal een aantal weekendvieringen van Ryan 
overnemen. Ook voor uitvaarten is hij beschikbaar. Waarnemend pastoor Peter de Rooij zal 
ook vrije dagen opnemen en niet altijd bereikbaar zijn. We vragen uw begrip hiervoor. Bij de 
weekendvieringen zal er geen uitval zijn in verband met vakantie. En er zijn gelukkig ook 
collega’s uit omliggende parochies waar we een beroep op kunnen doen. 
In de maanden juli en augustus is het parochiekantoor in de kerk van Hoogerheide alleen op 
vrijdagochtend open van 9.00 – 11.30 uur. De parochie blijft wel telefonisch bereikbaar, de 
telefoon wordt doorgeschakeld naar teamassistente Mirella Broos. Mocht ze even niet in de 
gelegenheid zijn om de telefoon op te nemen, dan kunt u de voicemail inspreken. Ze belt u 
dan zo snel mogelijk terug. Ook kunt u via de website een mail sturen. De mail wordt 
regelmatig gelezen en indien nodig beantwoord.  
 

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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