
VIERINGEN OP WOENSDAG 
 

Al sinds jaar en dag konden wij de bewoners van “De Gollards” 1x per maand op woensdag in de Carrousel een 

eucharistieviering aanbieden. De laatste jaren toen het niet meer mogelijk was om in het verpleeghuis “De Hollewal” 

een dienst te verzorgen kwamen deze bewoners ook naar de viering in “De Gollards”. Maar ook steeds meer mensen 

van buiten de beide huizen kwamen op woensdag om de viering bij te wonen. 

Door de Coronapandemie en de verbouwing in “De Gollards” waren we genoodzaakt om deze vieringen te staken. 

Helaas zien wij vooralsnog ook nog geen mogelijkheden om deze vieringen opnieuw aan te bieden in “De Gollards”, 

“De Schuttehof” , “De Schuttehoek” of het verpleeghuis “De Hollewal”, 

 

Het pastorale team is op dit moment de mogelijkheden aan het bekijken of we de viering op woensdag op een andere 

manier kunnen aanbieden. Zij denken bijvoorbeeld aan een viering in de kerk of eventueel in de kleine Johannes. 

Zij realiseren zich dat dit pas mogelijk is wanneer de Coronapandemie meer onder controle is en de maatregelen zijn 

versoepeld. Maar om dit plan alvast meer uit te werken zijn zij zich nu al wel aan het oriënteren hoe ze het een en 

ander zouden kunnen organiseren. 

Hierbij willen zij graag ook uw mening en hulp vragen.  

 

Daarom willen zij u verzoeken om het onderstaande reactie formulier in te vullen en naar hen terug te sturen. 

DEZE REACTIE FORMULIEREN VINDT U OOK ACHTER IN DE KERKEN. 

U kunt het invullen en uitknippen en vervolgens naar het secretariaat sturen. Of het daar in de brievenbus doen. 

Molenstraat 34  

1791 DL Den Burg  

U kunt de vragen ook overnemen en mailen naar secretariaat@rkparochietexel.nl  

 

Zij hopen vele reacties te ontvangen en danken u alvast voor uw hulp.  

 

 REACTIE FORMULIER VIERINGEN OP WOENSDAG 

 

1. Zou u een viering op woensdag willen bezoeken?  

ja /nee 

 

2. Wanneer zou deze viering plaats moeten vinden ?  

➢ ‘s ochtends  

➢ ‘s middags  

➢ ‘s avonds 

 

3. Waar zou deze viering moeten plaatsvinden  

➢ in de kerk van Den Burg 

➢ de kleine Johannes in Den Burg 

➢ elders …………………………………………………………………..…….. 

 

4. Wat zou de frequentie van deze viering moeten zijn 

➢ wekelijks  

➢ om de twee weken  

➢ 1x per maand  

 

5. Zou u het op prijs stellen wanneer er na de viering nog een mogelijkheid is om samen koffie te 

drinken? 

ja /nee 

EVENTUELE OPMERKINGEN: 

mailto:secretariaat@rkparochietexel.nl

