
Beste parochianen van de parochie HH Nicolaas Pieck en Gezellen (NPG) 
In verband met het coronavirus en de overheidsmaatregelen in deze, alsmede 
opeenvolgende  dringende adviezen en instructies van onze bisschoppen hieromtrent (d.d. 
28 feb, 13 en 18 maart jl.), geldt voor de parochie NPG en haar zes kerkgebouwen: 
 
Liturgie 
Alle publieke liturgische zondag/zaterdagavond-vieringen zijn ten minste tot en met 13 april 
a.s. afgelast (dit geldt ook voor betreffende parallelvieringen zoals van de Vietnamese, 
Filipijnse, en Antilliaanse gemeenschappen) 
De publieke liturgische vieringen met Palmzondag, het Paas triduüm en Pasen zijn eveneens 
afgelast.  
Indien mogelijk wordt door de lokale gemeenschap op gezette tijden gelegenheid geboden 
voor individueel gebed, het aansteken van een kaarsje etc. in betreffend kerkgebouw (onze 
kerkgebouwen hoeven – vooralsnog- niet op slot!). 
 
Missen door de week, mits met zeer klein aantal gelovigen, vinden tot nader order beperkte 
doorgang, mits niet in strijd met overheidsmaatregelen. Dit betekent: niet onnodig de 
huiselijke kring verlaten. Droevig, maar ook voor onze kerken geldt,  dat contacten met name 
met ouderen en de meest kwetsbaren, zoveel mogelijk dienen te worden vermeden (voor 
inlichtingen over dag en tijd belt u door de week het locatie-secretariaat of het Centraal 
Parochie Secretariaat: 06-51115724); 
I.v.m. de schoolsluiting wordt de Jozefkerk (Rozenburg) voorlopig niet gebruikt. 
 
Online en/of internet vieringen 
De pastores van onze parochie kunnen privé of gezamenlijk  op zondag in besloten kring de 
eucharistie vieren, zo ook Palmzondag en het Paastriduüm.  
Naast de bekende vieringen op radio en tv, wordt er voor onze parochie aan gewerkt dat 
parochianen online en/of via internet de besloten vieringen kunnen bijwonen. 
(Zie daarvoor www.hhnicolaaspieckengezellen.nl, locatie Spijkenisse/Felicitaskerk) 

 
Ziekenzalving/laatste sacramenten 
De noodtelefoon (06-30975817) blijft open.  
Ook pastores dienen zich echter te houden aan regelingen die in ziekenhuizen, zorgcentra en 
verpleeghuizen worden getroffen inzake (zieken)bezoek. 
 
Uitvaarten 
Uitvaarten in onze parochie zullen zich voorlopig moeten beperken tot een plechtige 
teraardebestelling in kleine kring (Absoute op het kerkhof);  
Plechtigheden in het crematorium volgen de regelingen van de uitvaartbranche.  
 
Dopen en 1e Heilige Communie 
Per locatie zal worden bezien of en in hoeverre geplande data en relevante voorbereidingen 
verantwoord en haalbaar zijn of worden uitgesteld.  
 
Op weg naar Pasen wensen wij u wijsheid en kracht naar kruis. 
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