
De H. Communie ontvangen op zondagmiddag 

De komende weken wordt het kerkbezoek teruggebracht tot 30 personen. Dat betekent dat 

u niet elke week naar de H. Mis zult kunnen komen. Als u zich heeft aangemeld krijgt u 

bericht wanneer u wel bij de H. Mis aanwezig kunt zijn. 

De andere weken is de H. Mis via de livestream te volgen (10.00 www.lodewijkparochie.nl) 

of via de TV. Maar we willen u wel de gelegenheid geven de H. Communie te ontvangen. 

Deze weken zullen we op de zondagen tussen 13.00 en 14.00 uur  

in de Sint Josephkerk, Herensingel 3, de H. Communie uitreiken. 

U kunt tijdens dat uur de kerk inlopen. Er staan mensen bij de deur om u te verwelkomen. 

komt u niet allemaal meteen om 13.00 uur. Het is tussen 13.00 en 14.00 uur. 

Dit aanbod is voor iedereen ook van buiten de parochie. 

Mits u thuis écht de H. Mis via de media heeft meegebeden. 

De kerk kan normaal 800 mensen een plek geven, er is ruimte genoeg en het is dus veilig. 

In de kerk loopt u rustig naar voren, afstand houdend van degenen voor en achter u. 

U bidt een Onze Vader en het bekende gebed: 

“Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreekt en ik zal gezond worden.” 

U ontvangt de H. Communie op de hand vanaf de kochliarion (het hostielepeltje). 

Daarna kunt u in een van de vele banken even bidden en via de aangewezen looproute naar 

buiten gaan.  

Als er meer dan 25 mensen in de kerk zijn voor de H. Communie, vragen we u niet al te lang 

te blijven bidden, om anderen ook de gelegenheid te geven.  

We vragen u ook buiten de afstand te bewaren en als u even met elkaar wilt spreken dit met 

niet meer dan 4 personen bijeen - 1,5 meter! - te doen. 

N.b. Dit is geen extra uur gebed of aanbidding in de Josephkerk, maar alleen voor hen die 

de H. Communie wensen te ontvangen. 

Dank voor uw begrip en medewerking. 

        Pastoor Smith   17 okt 2020 

http://www.lodewijkparochie.nl/

