
 

Beste mensen, 

 

We staan op de drempel van een nieuw jaar. Zodra vieren we kerstmis en mogen de dagen 

weer opnieuw wat langer worden. Met dit nieuwe jaar moeten wij jullie een paar belangrijke 

mededelingen doen in het aanbod van de zondagsvieringen in de kerk van Blaasveld, 

Heindonk, Tisselt en Willebroek. 

 

Na overleg met de voorgangers en alle verantwoordelijken in de zone, willen we 

toekomstgericht voor haalbare oplossingen gaan die een voldoende gevarieerd aanbod van 

weekendvieringen blijven verzekeren in onze zone en dit niet alleen op korte termijn. 

 

Gedachtenisvieringen blijven op het tweede weekend. In Blaasveld en Willebroek gaan deze 

door met een eucharistie; in Heindonk en Tisselt in een Woord- en communieviering. 

Gedachtenisvieringen gaan in regel door waar de uitvaarten hebben plaats gegrepen.  

 

In Heindonk zijn er twee Woord- en communievieringen per maand (tweede en vierde 

weekend). Op feestdagen wordt ook een Woord- en communieviering aangeboden. Het uur 

blijft 10.00u ! 

 

In Tisselt is er geen viering meer op zaterdag, wél op zondag en enkel op het tweede 

weekend van de maand en dit met een Woord- en communieviering. Het zal tevens een 

gedachtenisviering zijn. Let op het uur:  om 9u30 ! 

 

In Blaasveld is er elk weekend een viering: op weekend één een Woord- en 

communieviering; op weekend twee een eucharistie met gedachtenisviering, op weekend drie 

een Woord- en communieviering, op weekend vier ook een Woord- en communieviering en 

tenslotte op weekend vijf (4x/jaar) een eucharistie. Let op: verandering van uur: 10.00u ! 

 

In Willebroek centrum is er elk weekend een eucharistie met ook een gedachtenisviering op 

weekend twee. Op vijfde zondagen wordt daar een Woord- en communieviering gehouden. 

Het uur van samenkomen blijft 11.00u. 

 

Het aanbod van vieringen op feestdagen wordt op tijd gecommuniceerd naar alle 

geloofsgemeenschappen. Zo is bij uitzondering op 1 januari er enkel een viering en 

eucharistie in Willebroek. 

 

Hierbij voegen wij het schema toe voor de komende vier maanden. 

 

De Wijnstok. 


