
 18-3-2020 GEZAMENLIJKE ZIEKENZALVING 18 MAART 2020  

[LET OP DE DATUM IS GEWIJZIGD] 

❖ VOOR:    alle belangstellenden 

❖ TIJD:       14.30 uur  

❖ LOCATIE: Johannes de Doper kerk Den Burg 

❖ OPGAVE GEWENST:  

 

Ook dit jaar wordt in onze parochie het sacrament van de 

ziekenzalving, aan eenieder die daarvoor in aanmerking komt en 

behoefte aan heeft in een gezamenlijke speciale viering toegediend.  

 

De ziekenzalving is vooral een krachtige hulp in de nood waarin een ernstig zieke mens verkeert. 

Voor het ontvangen van het sacrament van de ziekenzalving hoeft men niet terminaal ziek te zijn. 

We spreken immers over de zalving van de zieken.  

Het sacrament kan ook jaarlijks worden herhaald wanneer u dat wilt. 

 

Wij willen u graag verzoeken om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid 

om de jaarlijkse gezamenlijke ziekenzalving bij te wonen en niet te wachten tot het 

laatste moment. Het is namelijk niet altijd mogelijk dat de priesters direct naar Texel 

kunnen komen. 

 

Wij nodigen u samen met uw geliefden en familie van harte uit om deze bijzondere viering bij te 

wonen en het sacrament te ontvangen.  

 

De eucharistieviering begint om 14.30 uur in de Joh. De Doperkerk in Den Burg [wie geen vervoer 

heeft kan worden opgehaald]. Tijdens deze viering wordt de zalving toegediend door de aanwezige 

priesters. Aansluitend is er koffie of thee voor alle aanwezigen en de mogelijkheid om met elkaar bij 

te praten. Onze oude vertrouwde bakcommissie verzorgt weer wat lekkers voor bij de koffie.  

 

Wanneer het voor u onmogelijk is om te komen maar u wilt wel de ziekenzalving ontvangen laat het 

ons dan ook weten. Dan maakt één van de priesters op een later tijdstip een afspraak met u om u 

thuis de ziekenzalving toe te dienen.  

 

In verband met de organisatie [vervoer, koffie, en dergelijke] willen we u vragen om u op te geven 

uiterlijk voor woensdag 11 maart door het opgavestrookje in te vullen of te bellen naar telnr. 0222 

322161of te mailen naar  secretariaat@rkparochietexel.nl 

Daarbij kunt u vermelden met hoeveel personen u deze speciale viering wilt bijwonen en het 

sacrament der zieken wilt ontvangen en of u vervoer nodig heeft. 

 

 
Hierbij geef ik mij op voor de algemene ziekenzalving.  Ik kom met …… personen  

 

[Naam] ……………………………………………………………………………………………………………………………  

 

[Naam] ……………………………………………………………………………………………………………………………  

[wil[len] graag de ziekenzalving ontvangen. 

 

Wij willen wel /niet  gebruik maken van het aangeboden vervoer  

 

ADRES:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

TELEFOON……………………………………………………E-mail: ……………………………………………………………… 

mailto:secretariaat@rkparochietexel.nl

