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BESTE INWONERS VAN NETERSEL, 

Normaal komen wij van CV De Buntstèkers in april oud ijzer ophalen. Vanwege de 

situatie op dit moment rondom het coronavirus, hebben we besloten om het ophalen 

van het oude ijzer uit te stellen. Op het moment dat het allemaal achter de rug is, 

zullen we een nieuwe datum bekend maken. We hopen dat jullie het oud ijzer wil-

len en kunnen bewaren tot deze tijd. Bij voorbaat dank! 

Verder wensen we iedereen succes, sterkte en zeker gezondheid toe! 

CV De Buntstèkers 

 

KERKBERICHTEN. 

Witte Donderdag, donderdag 9/4: om 19.00 uur  Bladel, Kerk  

Goede Vrijdag, vrijdag 10/4: om 15.00 uur Kruisweg in kerk in Bladel (individu-

eel) Om 19.00 uur herdenking van het lijden en sterven van de Heer in de kerk in 

Bladel. 

Paaswake. Zaterdag 11/4: om 21.00 uur in de kerk in Bladel. 

Hoogfeest van Pasen. Zondag 12/4: om 11.00 uur in de kerk in Bladel. 

Tweede Paasdag. Maandag 13/4: om 11.00 uur in de kerk in Bladel. 

Pastoraat ten tijde van het coronavirus 

Het maatschappelijk leven wordt voor een groot deel stilgelegd om verspreiding 

van het coronavirus te beperken. Sommige dingen moeten ook doorgaan, zoals 

werk in vitale beroepen en het doen van boodschappen. Als kerk willen we er ook 

zijn voor de mensen, juist in deze tijd. 

Ook de Voedselbank heeft een pauze moeten inlassen vanwege de haperende 

toevoer van levensmiddelen en de complexiteit die de veiligheidsvoorschriften met 

zich meebrengen. We zorgen dat de levensmiddelen die bij ons afgegeven worden 

op de goede plaats terecht komen (zolang de houdbaarheidsdatum niet verstreken 

is). 

Op weekdagen gaan de HH. Missen in Bladel om 8.30 uur door, in stilte. De kerk 

is ondertussen open voor persoonlijk gebed. De andere vieringen door de week 

komen te vervallen (Casteren/Hoogeloon). De Aanbidding op woensdagavond en 

de Kruisweg op zaterdagavond vervallen ook. Het biecht horen op zaterdagavond 

in Bladel gaat wel door. 

Uitvaarten kunnen voorlopig doorgaan, maar op sobere wijze (maximaal 30 men-

sen). 

In de weekends komen de Mis in stilte in Hapert en Mis/gebedsviering in Netersel 

te vervallen, omdat pastoor Van Dijk maximaal in Reusel zal zijn. De Missen in 

Bladel (zaterdag 17.30 uur en zondag 11.00 uur) gaan wel door.  De Missen in 

andere plaatsen vervallen, alleen in Bladel zijn nog vieringen. 



Vanaf 3 april (Goede Week) wordt de liturgie alléén in Bladel gevierd, t/m Tweede 

Paasdag. De vieringen zijn dan in besloten kring, met een cantor. Mocht u hierbij 

evt. aan-wezig willen zijn, kunt u een verzoek doen aan de pastoor 

(pastoorschilder@ziggo.nl of 0497381234). Dan maakt hij een afweging op basis 

van de dan geldende richtlijnen. Voor de meesten die thuis blijven raden we aan om 

de Mis te volgen via NPO, Kempen TV of internet.  

Alle Misintenties die zijn opgegeven waarvoor de Mis niet doorgaat, worden mee-

genomen in de Missen in Bladel. Als men wil kan men via het secretariaat ook een 

andere datum kiezen.  

Namens het kerkbestuur en de pastoraatsgroep, Pastoor Schilder. 

 

BESTE NETERSELNAREN 

Ook Buurthulp Netersel moet i.v.m. de coronacrisis het koffie-uurtje en de 

Buurtlunch voorlopig cancelen. In april en mei vervallen deze bijeenkomsten. We 

hopen dat de maatregelen vanaf juni versoepeld kunnen worden en we jullie weer 

kunnen ontmoeten tijdens de lunch of het koffie-uurtje. Daarover wordt u dan 

geïnformeerd. 

Daarnaast willen we er alles aan doen om de sociale afstand voor een ieder zo mild 

mogelijk te houden. Er zijn verschillende acties op touw gezet om elkaar te onder-

steunen bij vereenzaming. Mocht u behoefte hebben aan een helpend handje of een 

praatje; laat het ons weten. We zijn te telefonisch te bereiken; Telefonisch; 06-

53473972buurthulpnetersel@gmail.com https://depoel-

netersel.nl/2018/07/buurthulp-netersel/ 

Verder hopen we het allerbeste voor u en uw naasten in deze bizarre tijd! Wees lief 

voor mekaar. Maria Waalen, Wies Vissers, Lieneke Verspaandonk, Ingrid van 

Raak. 

  

JEUGDLOTTO. 

Uitslagen trekking week 18. 1
e
 prijs, Geel 1: Antonis, Familie Gerrits, Annie Vis-

ser, Familie Buijtels, Tigo Hendriks. 2
e
 prijs, Groen 6: Frans Waalen, Tim de 

Goeij. 3
e
 prijs, Paars 23: Wim Smets, R. van Eijk. 

 

BESTE MENSEN, 

Wij hebben een fotozoektocht gemaakt met allerlei (detail)foto’s in Netersel. 

Als het een beetje mooi weer is kan iedereen op speurtocht, lekker wat bewegen en 

een frisse neus halen in deze tijd van veel thuis zitten. 

Als kinderen alleen mogen gaan dan houden aan de Coronamaatregelen, dus niet 

meer dan 2 tot 3 personen of anders in gezinsverband. 

De foto’s zijn allemaal gemaakt binnen de komgrenzen en zijn vanaf straat te zien. 

Volgende week komt er meer foto’s, dus dan kun je weer op pad. 

Corine heeft een linkje gemaakt op de site van de Poel waar je deze zoektocht kunt 

downloaden en die je dan vervolgens kunt uitprinten of op je telefoon / tablet 

zetten. Er komt geen papieren versie te liggen bij Harrie v Hoof.  

Groetjes Melvin, Yinthe en Marlies Buijtels.  
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