
HUISREGELS KERKGEBOUWEN EN LITURGIE 
PAROCHIEGEMEENSCHAP ROERMOND NOORD-OOST 

We verheugen ons erop om jullie weer welkom te heten in onze kerken en om de Eucharistie samen 
met jullie te vieren. Om dit mogelijk te maken is het nodig dat wij allemaal meewerken met de 
protocollen die opgesteld zijn door de bisschoppen en dat wij geduldig zijn en onze eigen 
verantwoordelijkheid nemen bij het volgen van alle regels. we rekenen op jullie begrip en hulp.


1. Meld u aan als u deel wilt nemen aan de vieringen van de eucharistie in onze kerken ivm het 
maximale aantal mensen die we binnen mogen laten. U kunt zich aanmelden door te mailen 
naar parochie.roermond.noord.oost@gmail.com of te bellen naar het parochiebureau 
(0475329517) op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 of met pastoor Varela op 
dinsdag en donderdag (0611332962).


2. Kom aub niet naar de kerk als u verkouden bent of verhoging hebt. Hoest en nies in uw 
elleboog. 

3. Volg aub met geduld en begrip alle aanwijzingen van de vrijwilligers, o.a. bij binnenkomst, het 
ontvangen van de Communie en het verlaten van de kerk.


4. We houden anderhalve meter afstand van elkaar.


5. Ontsmet uw handen bij binnenkomst in de kerk en vóór het ontvangen van de H. Communie bij 
de desinfectie-zuilen die in de kerk staan.


6. Neem plaats op de plek die u door de vrijwilligers wordt aangewezen.


7. Wij zingen niet mee. Er is één cantor of organist die voor de zang of muziek zorgt.


8. U mag uw collectegeld vóór of na de Mis in de daarvoor bestemde collecte-ton deponeren. De 
betaling van offerkaarsen kan op de normale collectebus worden gedeponeerd. U kunt uw 
bijdrage ook op een ander moment overmaken naar de rekeningnummers van de parochie die u 
op onze website kunt vinden.


9. In de maand juni vieren we de Mis op aangepaste tijden om meer mensen de mogelijkheid te 
geven om naar de kerk te kunnen komen en we vieren voorlopig alleen in twee kerken vanwege 
het aantal vrijwilligers die we nodig hebben om een viering in goede banen te leiden. We hopen 
op uw begrip: 


	 

	 Maandag 1 juni: 	 Heilig Hartkerk 9.00 uur en 12.00 uur	 

	 	 	 	 H. Laurentiuskerk 9.00 uur en 12.00 uur


	 Zaterdagen in juni:	 H. Laurentiuskerk om 18.00 uur


	 Zondagen in juni:	 Heilig Hartkerk om 9.00 uur en 12.00 uur

	 	 	 	 H. Laurentiuskerk om 9.00 uur en 12.00 uur


	 Dinsdag t/m vrijdag: H. Hartkerk om 18.30 uur 
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