
Nieuwsberichtenarchief 2021 

 

Aanpassing van de getijden in week 1 2022 - 31 december 2021 

Op dinsdag 4 januari is denoon om 13:30 ipv 14:00 uur en de Vespers om 18:00 i.p.v. 17:00 

uur. 

Op donderdag 6 januari Hoogfeest Openbaring van de Heer / Driekoningen is de noon om 
14:00 ipv 13:30 uur en de Vespers met Lof om 17:00 i.p.v. 18:00 uur. 

 

Gastenverblijf gesloten - 17 december 2021 

Tot nader bericht is het gastenkwartier gesloten i.v.m. de maatregelen rondom corona. 

 

Vieringen Kerstmis 2021 - 16 december 2021 

Voor een overzicht van alle gebedsdiensten rondom de Kerstdagen [overzicht niet meer 
beschikbaar]. 

 

Het zal helaas niet mogelijk zijn de Metten en de Nachtmis op 24 december bij te wonen. 

Wij hopen dat u de viering met ons meeviert [via internet op Kerkdienstgemist.nl] . of 

via onze [websitepagina "Vieringen"] waar u ook de bijhorende teksten kunt vinden 

onder de viewer. 

De hoogmis op 1e en 2e Kerstdag is wel toegankelijk, al is het wel noodzakelijk te 

reserveren in verband met het beperkt aantal plaatsen. 

 

Reserveren kan alleen als u zich persoonlijk meldt bij de portier bij de hoofdingang 

(zo nodig aanbellen) of door te bellen op de tijden dat wij telefonisch bereikbaar 
zijn: dagelijks 11:00-12:00 en 14:30-16:00 uur. N.B.: achtergelaten briefjes of 

ingesproken berichten op het antwoordapparaat worden niet gehonoreerd! 

Conform de richtlijnen van de Nederlandse bisschoppen van 10 november j.l., wordt u 

verzocht bij een bezoek aan de abdij om in binnenruimten een mondkapje te dragen als 

u zich verplaatst. Daarnaast blijven de basisregels gelden: handen desinfecteren bij het 

binnengaan in een ruimte en nogmaals ter communie gaan, 1,5 m afstand houden en 

thuisblijven bij klachten. Alvast dank voor uw medewerking! 

 

Kerstboodschap Nederlandse bisschoppen - 16 december 2021 

Met Kerstmis gedenken we de menswording van God. Toen de volheid van de tijd gekomen 

was, heeft God zijn Zoon gezonden, geboren uit een vrouw (Galaten 4:4a). God kwam naar ons 



toe om ons menselijk leven te delen in het Kind Jezus Christus. Ook nu vieren we dat Christus 

onder ons komt als onze Redder. Met Kerstmis wil Hij ook geboren worden in ons hart. Meer 

 

Nachtmis Kerstmis 2021 - 5 december 2021 

Het zal helaas niet mogelijk zijn de Nachtmis op 24 december bij te wonen. Wij hopen 

dat u de viering met ons meeviert via internet op Kerkdienstgemist.nl . of via 

onze websitepagina "Vieringen" waar u ook de bijhorende teksten kunt vinden onder 

de viewer. 

 

Preek 1e Zondag in de Advent Jaar C - 29 november 2021 

De teksten van deze zondag komen nogal gewelddadig over. De volkeren zullen in angst 

verkeren. De mensen zullen het besterven van schrik, in spanning om wat de wereld gaat 

overkomen. De diepste angst van de mensen komt hier naar boven: de angst om het 

bestaan. Meer 

 

Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 29 november 2021 

Komende vrijdag 3 december 2021 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 
18:55 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart 

gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is 

van harte welkom! 

 

Adventsboodschap 2021 - 28 november 2021 

Op de laatste Zondag van het kerkelijk jaar, het hoogfeest van Christus Koning, is de 

Adventsboodschap voor dit jaar van onze bisschop Harrie Smeets voorgelezen. U vindt de 

tekst hier. 

 

Aanpassing aanvangstijd vespers op 15 november - 13 november 2021 

Op maandag 15 november zal de vespers om 16:30 beginnen i.p.v. 17:00 uur. 

 

Bijstelling coronamaatregelen - 12 november 2021 

Conform de richtlijnen van de Nederlandse bisschoppen van 10 november j.l., wordt u verzocht 

bij een bezoek aan de abdij om in binnenruimten een mondkapje te dragen als u zich 

verplaatst. Daarnaast blijven de basisregels gelden: handen regelmatig desinfecteren of 

wassen, 1,5 m afstand houden en thuisblijven bij klachten. Alvast dank voor uw medewerking! 

 



Geen uitzendingen mogelijk - 11 november 2021 

Door defecte apparatuur kunnen wij momenteel niet uitzenden. Wij hopen dit z.s.m. te 

hebben opgelost. Excuses voor het ongemak! - Update 12 november: uitzendingen zijn weer 

beschikbaar. 

 

Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 31 oktober 2021 

Komende vrijdag 5 november 2021 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 
18:55 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart 

gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is 

van harte welkom! 

 

Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 27 september 2021 

Komende vrijdag 1 oktober 2021 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 
18:55 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart 

gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is 

van harte welkom! 

 

Vriendendag 2021 via livestream 

Op zaterdag 4 september heeft de Vriendendag plaatsgevonden, vanwege de 

coronamaatregelen ook dit jaar via livestream. U kunt de uitzending terugkijken via deze 
link naar de website van Kerkdienst gemist. 

 

Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 29 augustus 2021 

Komende vrijdag 3 september 2021 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers 
tot 18:55 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig 

Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen 

bidden, is van harte welkom! 

 

Aanpassing van de getijden in week 33 - 13 augustus 2021 

Op dinsdag 17 augustus zullen de sext en noon niet in de kerk gezongen worden. De Vespers 
zijn om 16:30 i.p.v. 17:00 uur. 

 

Preek plechtige professie fr. Alain - 22 augustus 2021 



De transcriptie van de toespraak van V. Abt bij de plechtige professie van fr. Alain Chodaton op 

het Feest van de Gedaanteverandering van de Heer op 8 augustus 2021, is beschikbaar via 

deze link 

 

Aanpassing van de getijden in week 33 - 13 augustus 2021 

Op dinsdag 17 augustus zullen de sext en noon niet in de kerk gezongen worden. De Vespers 
zijn om 16:30 i.p.v. 17:00 uur. 

 

Plechtige Professie fr. Alain Chodaton - 6 augustus 2021 

Vandaag, op het feest van de Gedaanteverandering van de Heer, zal fr. Alain Marie Chodaton 

de eeuwige geloften afleggen tijdens de Hoogmis. Op de pagina [Vieringen] zijn de teksten 

beschikbaar. U kunt de viering volgen op dezelfde pagina of via [deze link naar de website van 

Kerkdienstgemist.nl] 

 

Oriëntatie Weekend 24 - 28 september 2021- 31 juli 2021 

Jij bent op een moment in je leven aangekomen dat de vraag in je opkomt: wat wil ik 

met mijn leven doen? Je bent een man die bidt, die durft te zoeken naar de wil van God 

en niet bang is voor de talenten en de mogelijkheden die Hij in je ziet. 

Heb je wel eens gedacht of een verlangen gevoeld dat God je roept om monnik te 

worden? Je leven als lofzang aan Hem op te dragen? Maar dat je er geen beeld bij hebt 

hoe je leven er dan uit zal zien? 

We bieden je een unieke kans om intensief een weekeinde met ons mee te leven. Meer 
informatie en aanmelden klik hier! 

 

 

Aanpassingen gebedstijden deze week - 20 juni 2021 

Deze week zijn er een paar uitzonderingen op het normale weekrooster i.v.m. het 

Hoogfeest van Johannes de Doper op a.s. donderdag: 

• Dinsdag 22 juni: Noon om 13:30 uur, Vespers om 18:00 uur. 

• Donderdag 24 juni, Hoogfeest van de Geboorte van H. Johannes de 
Doper: Gelezen Mis in de Crypte na de Lauden. Noon om 14:00 uur en Vespers met 
Lof om 17:00 uur. 

 



Gastenverblijf gaat open - 19 juni 2021 

Met het vervallen van de meeste maatregelen is ons gastenverblijf vanaf 26 juni 2021 weer 

open. Om een verblijf af te spreken neemt u contact op met de gastenpater. 

 

Aanpassingen gebedstijden in de maand juni - 22 mei 2021 

In week 22 zijn er de volgende aanpassingen: 

• Dinsdag 1 juni: Noon om 13:30 uur, Vespers om 18:00 uur. 

• Donderdag 3 juni, hoogfeest van Sacramentsdag : Gelezen Mis in de Crypte na de 

Lauden. Noon om 14:00 uur en Vespers met Lof om 17:00 uur. 

In week 25 zijn er de volgende aanpassingen: 

• Dinsdag 22 juni: Noon om 13:30 uur, Vespers om 18:00 uur. 

• Donderdag 24 juni, Hoogfeest van de Geboorte van H. Johannes de 
Doper: Gelezen Mis in de Crypte na de Lauden. Noon om 14:00 uur en Vespers met 
Lof om 17:00 uur. 

 

Aanpassingen gebedstijden in week van Hemelvaart - 8 mei 2021 

In de week van Hemelvaart zijn er enkele aanpassingen: 

• Dinsdag 11 mei: Noon om 13:30 uur, Vespers om 18:00 uur. 
• Donderdag 13 mei, Hemelvaart: Gelezen Mis in de Crypte om 8:00 uur. Noon om 

14:00 uur en Vespers om 17:00. 

 

Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 3 mei 2021 

Komende vrijdag 7 mei 2021 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 18:55 
uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart 

gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is 

van harte welkom! 

 

Aanbidding op Roepingenzondag 25 april a.s. - 18 april 2021 

De vierde zondag in de Paastijd wordt aandacht besteed aan roepingen voor het priesterschap 

en het religieuze leven. Daarom zal er vanaf de Noon om 13:45 tot en met het Lof na de 

Vespers - tot ca. 17:45 uur - Aanbidding van het Allerheiligste zijn in de abdijkerk. U wordt van 

harte uitgenodigd om met ons mee te komen bidden! 

 

 



Aanpassingen aanvangstijd completen - 27 maart 2021 

Vanwege het ingaan van de zomertijd zullen de Completen op zaterdag 27 maart op iets 

andere tijd beginnen dan u gewend bent, namelijk om 19:30 uur i.p.v. 20:00 uur. 

Op Witte Donderdag zullen de Completen i.v.m. de Eucharistieviering 's avonds 

om 20:30 beginnen. 

 

Reserveren noodzakelijk voor vieringen in de Goede Week en Pasen - 27 maart 2021 

Voor het bijwonen van de Hoogmis op Palmzondag en Witte Donderdag, de herdenking 
op Goede Vrijdag, de Paaswake (mits de avondklok is vervallen) en Hoogmis op 
Paaszondag is reserveren verplicht en zijn de plaatsen beperkt! 

Indien een viering volgeboekt is, kunt u zich nog op de wachtlijst laten plaatsen. 

Reserveren kan alleen als u zich persoonlijk meldt bij de portier bij de hoofdingang (zo 

nodig aanbellen) of door te bellen op de tijden dat wij telefonisch bereikbaar zijn: 

dagelijks 11:00-12:00 en (behalve op donderdag) 14:30-16:00 uur. 

NB: achtergelaten briefjes of ingesproken berichten op het antwoordapparaat worden 

niet gehonoreerd! 

 

Overzicht vieringen van het Paastriduum - 27 maart 2021 

U kunt een overzicht van alle vieringen van Witte Donderdag t/m 2e Paasdag [link niet 

beschikbaar] bekijken. 

Let op: voor het bijwonen van de Eucharistievieringen t/m Paaszondag en de herdenkingsdienst 

op vrijdagmiddag is reserveren verplicht (zie hierboven). 

 

Vastenboodschap Bisdom Roermond - 21 februari 2021 

In de 14e eeuw heerste de pest. Als tijdens een uitbraak een schip in Italië wilde afmeren, 

moest het eerst een tijd voor de kust blijven liggen om zeker te weten dat de bemanning de 

besmettelijke en dodelijke ziekte niet onder de leden had. Die periode duurde 40 dagen. 

Daarvan komt het woord quarantaine..Meer 

 

Aanbidding en aanpassingen gebedstijden in week van Aswoensdag - 6 februari 2021 

In de week van Aswoensdag zijn er enkele aanpassingen: 

• Op Zondag 14 februari is er Aanbidding vanaf de Hoogmis tot de Vespers. U wordt 

van harte uitgenodigd om in stilte mee te komen bidden. 



• Maandag 15 februari: Noon om 13:30 uur, Vespers om 18:00 uur. 
• Dinsdag 16 februari: Vespers om 16:30 ipv 17:00 uur. 

 

Aanpassingen bereikbaarheidstijden telefoon - 2 februari 2021 

Vanaf 1 februari vervalt de telefonische bereikbaarheid in de avonduren. Wij zijn 

bereikbaar elke dag tussen 11:00 en 12:00 uur en tussen 14:30 en 16:00 uur. 

 

Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 2 februari 2021 

Komende vrijdag 5 februari 2021 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 
18:55 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart 

gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is 

van harte welkom! 

 

Geen litanie en Aanbidding komende vrijdag - 28 december 2020 

Dit jaar valt de eerste vrijdag van de maand op 1 januari, het Hoogfeest van de Moeder Gods. 

Er zal dan géén litanie en Aanbidding zijn, maar de Vespers met aansluitend kort Lof van 
het feest. 

 

Aanpassing aanvangstijd Vespers komende donderdag - 28 december 2020 

Deze week is op donderdag de Vespers op iets andere tijden dan u gewend bent, namelijk om 
17:00 uur i.p.v. 18:00 uur. 

 

Aanpassingen aanvangstijd Completen op zaterdagen - 24 november 2020 

Ingaande 28 november 2020 zullen de Conpleten op de zaterdagen om 20:00 uur beginnen 

i.p.v. 20:30 uur. Op de andere dagen van de week blijft de aanvangsttijd 20:30 uur. Zie voor 

het overzicht van alle getijden onder gebedstijden. 

 

 

 


