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Einde vakantieperiode 
De vakantieperiode is weer voorbij. De scholen zijn weer begonnen en ook het 
parochiekantoor zal vanaf heden weer geopend zijn op woensdag- en vrijdagochtend van 
9.00 tot 12.00 uur. U bent hier van harte welkom voor vragen over parochiële 
aangelegenheden, de kerkhoven of het opgeven van intenties.  
De parochie heeft niet stilgezeten in de vakantieperiode. De kerk in Huijbergen is gesloten. 
Op zondag 14 augustus was de slotviering, waarbij vele parochianen aanwezig waren. Van 
deze viering is een opname gemaakt. Deze verschijnt nog op onze website en als er 
belangstellende zijn voor deze opname, kunt u deze kopen. Voor € 10 krijgt u een usb-stick 
met hierop de opname, deze is verkrijgbaar bij het parochiekantoor in Hoogerheide. Voor de 
parochianen in Huijbergen en omgeving hebben we een locatie gevonden voor een 
maandelijks samenzijn. Elke eerste woensdag van de maand komen we samen bij de 
Broeders te Huijbergen voor een bronviering van 10.00 – 11.00 uur. De viering zal steeds een 
gebedsviering zijn met ruimte voor ontmoeting. Op 5 oktober is het thema: Maria, Moeder van de 
Kerk. 

 

 

Slotviering Putte 
De kerk in Putte gaat dit jaar helaas sluiten. Op zondag 25 september om 14.00 uur is er een 
slotviering in de kerk van Putte. Deze viering wordt 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 wordt 
de kerk gesloten. We hebben een locatie gevonden voor een maandelijkse samenkomst. Elke 
2e donderdag van de maand zijn we om 14.00 uur welkom bij Stichting De Bunt, 
Hogebergdreef 55b in Putte, te beginnen vanaf 13 oktober a.s. We hopen hier veel 
parochianen te ontmoeten. Het winkeltje in Putte blijft tot de overdracht geopend. Voor de 
voortzetting van dat winkeltje wordt gezocht naar een passende oplossing .  
 

 

http://www.samenkerk.nl/de


Livestream Hoogerheide 
Vanaf begin augustus is de livestream in de kerk van Hoogerheide aangesloten. De 
wekelijkse zondagviering en (op verzoek) uitvaartdiensten worden uitgezonden. Als u 
beschikt over internet, kunt u deze vieringen live op uw toestel volgen. De vieringen zijn ook 
op een later tijdstip terug te kijken. U vindt de link op onze website www.samenkerk.nl. Als u 
vervolgens rechtsboven klikt op de Bron vindt u links bovenaan op de pagina ‘uitzending 
vieringen. Als u hierop klikt komt u op de pagina met een link naar de vieringen. U kunt dan 
een keuze maken uit de vieringen.  
 

Vertrouwenspersoon 
Per heden hebben we in de parochie een vertrouwenspersoon aangesteld. De heer Johan 
den Ouden is hiervoor gevonden. Als vertrouwenspersoon handelt hij geheel onafhankelijk 
van het bestuur. Alle contacten die hij heeft, zijn strikt vertrouwelijk. Zaken of meldingen 
worden niet zonder instemming of medeweten van de melder met derden, leden van de 
parochie of met het bestuur gedeeld. Het contact met de vertrouwenspersoon moet immers 
– bij uitstek – veilig, betrouwbaar en integer zijn. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 
06-81 155 988. U kunt met hem contact opnemen als u bijvoorbeeld bent geconfronteerd 
met ongewenst gedrag, grensoverschrijdend gedrag en onveilige situaties binnen sociale 
contacten. 
 

Vormsel en communie 
In de parochie beginnen we ook met de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie en de 
Vormselviering. De regionale communieviering vindt plaats op zondag 14 mei 2023 om 10.00 
uur in de kerk van Hoogerheide. Mochten er veel communicanten zich aanmelden, komen er 
wellicht twee vieringen. De Vormselviering vindt plaats op vrijdag 26 mei 2023 om 19.00 uur 
in de kerk van Hoogerheide. De kinderen worden voor deze vieringen voorbereid met een 
aantal bijeenkomsten. Meer informatie hierover krijgen de ouders tijdens een informatie 
avond. Voor Het Vormsel is deze informatie avond al gepland en wel op woensdag 21 
september om 19.00 uur in de kerk van Hoogerheide. De datum voor de communie 
informatie avond is nog niet bekend. De uitnodigingen voor deze avonden worden via alle 
basisscholen in onze scholen verspreid en verschijnen op onze website. 

 
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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