OPENINGSTIJDEN KERKEN IN PAROCHIE DE GOEDE HERDER.
VANWEGE HET CORONA VIRUS ZIJN ER, GEHOOR GEVEND AAN DE BISSCHOPPEN EN DE
LANDELIJKE OVERHEID, VOORALSNOG TOT EN MET TWEEDE PAASDAG GEEN LITURGISCHE
VIERINGEN IN HET WEEKEND EN DOOR DE WEEK.
We kunnen ons voorstellen dat u in deze moeilijke tijd behoefte heeft om de kerk te bezoeken, te
bidden en een kaarsje aan te steken.
Om u daartoe in de gelegenheid te stellen heeft het pastoraal team besloten dat de kerken op
bepaalde momenten voor persoonlijk gebed zijn opengesteld.
Dringende oproep:
• Hoe pijnlijk het ook is maar bezoek de kerk niet als u klachten hebt zoals keelpijn,
verkoudheid, koorts of andere klachten die kunnen wijzen op besmetting met het Coronavirus.
• Bezoek de kerk eveneens niet als in uw gezin mensen zijn die klachten hebben zoals
hierboven beschreven.
• Als u de kerk bezoekt, neem dan de voorgeschreven afstand tot uw mede kerkbezoeker in
acht. Concreet betekent dit een afstand van 1.50 m tot elkaar in acht nemen.
• Geef elkaar geen hand en raak elkaar ook op een andere manier niet aan.
• Was uw handen voor en na het kerkbezoek.
In onderstaande tabel ziet u op welke dag, welk tijdstip en welke kerk geopend is voor persoonlijk
gebed.
PLAATS
Schiedam

Vlaardingen

Maassluis

KERK
St. Liduina en OLV
Rozenkrans

H.H. Jacobus en
Martinus
H. Hart van Jezus
St. Jan de DoperVisitatie
H. Lucas

GEOPEND: DAG
Woensdag

TIJDSTIP
08.30-09.30

Donderdag

19.00-19.30

Vrijdag
08.30-09.30
De aansluitende
aanbiddingstijd tot 10.30
gaat niet door
Vrijdag geen
19.00-20.00
kruiswegviering, wel
mogelijkheid om individueel
de kruisweg te bidden.
dinsdag
09.15-10.00
Geen openstelling
Geen openstelling

donderdag
vrijdag
Pax Christi
Maandag
Donderdag
Woensdag 1 en 15 apr.
H.H. Andreas, Petrus en Maandag
Paulus
Donderdag
Vrijdag

10.00-11.30
11.30-12.30
13.30-15.00
10.00-11.30
14.00-15.00
09.00-11.30
09.00-11.30
09.00-11.30

Indien u dringend pastorale bijstand nodig heeft, kunt u de spoedtelefoon in uw woonplaats bellen
of 06-31990959

