
 
 
 

Vieringen in de Sint Maartenparochie 
 

Door het coronavirus zijn alle vieringen t/m 1 juni (2e Pinksterdag) afgelast, ook de doordeweekse 

vieringen. Alle kerken blijven dicht, alleen de Mariakapellen zijn geopend.  
Elke dag wordt er een viering uitgezonden, verzorgd door het pastoraal team. 

 
 
Waar kan ik de vieringen vinden op het internet 
 

➢ Iedere avond is er om 19.00 uur een avondgebed.  
 

➢ Op zaterdagavond wordt er een eucharistieviering uitgezonden.  
 

➢ Deze vieringen kunt u live volgen via Facebook, de eucharistieviering ook via kerkomroep. Alle 
vieringen komen na afloop op onze website te staan.  

 

➢ Vanaf Palmzondag worden de eucharistievieringen en de vieringen in de Goede Week en met 
Pasen live, vanuit een lege kerk, via Youtube uitgezonden. U heeft dan geen Facebook nodig. 

 
 

Hoe kunt u, al dan niet live, onze vieringen volgen? 
 

 
Via onze websites 
Alle vieringen worden, na afloop, op onze eigen website geplaatst. 
 
 

Voor Sint Maarten 
➢ Ga naar: www.parochie-sintmaarten.nl 
➢ Scrol iets naar beneden en klik op: vieringen liveblog. U komt dan op de pagina waar alle 

vieringen staan vermeld. 
➢ Scrol naar beneden totdat u de viering gevonden heeft die u wilt bekijken. 
 
 

Meeluisteren via de kerkomroep 
De eucharistievieringen en de vieringen op Palmzondag, Witte 
Donderdag, Goede Vrijdag, Paaszaterdag, Hemelvaartsdag en Pinksteren 
zijn ook live te beluisteren via de kerkomroep. 
 
 

 
➢ Ga naar: www.kerkomroep.nl 
➢ Typ bij ‘vind uw kerk’: St. Jozef Leusden 
➢ Selecteer in het volgende scherm bij resultaten de St. Jozefkerk. U komt dan op de pagina waar 

alle vieringen in de St. Jozefkerk worden genoemd. Hier selecteert u de viering die u wilt 
beluisteren. 

 

http://www.parochie-sintmaarten.nl/
http://www.kerkomroep.nl/


Via onze Facebookpagina’s 
U kunt de viering dan live volgen. In principe worden de vieringen op beide 
facebookpagina’s tegelijk uitgezonden. Als dat onverhoopt niet lukt, zal op de 
facebookpagina’s worden aangegeven op welke pagina de uitzending zal zijn. 

 
Heeft u zelf Facebook? 
➢ Ga naar: www.facebook.com/Stmaartenparochie. U komt dan uit op de facebookpagina van Sint 

Maarten, waar de viering zal worden uitgezonden. 
➢ Ga naar: www.facebook.com/StLucasParochie. U komt dan uit op de facebookpagina van Sint 

Lucas, waar de viering zal worden uitgezonden. 
➢ Ga naar www.parochie-sintmaarten.nl. 

• Scrol iets naar beneden en klik op: vieringen liveblog 

• Ga naar de aankondiging van de viering van vandaag. 

• Klik in dit bericht op Facebook. U komt dan op de pagina waar de viering zal worden 
uitgezonden. 

 
 
Heeft u zelf geen Facebook? 
➢ Ga naar: www.parochie-sintmaarten.nl 
➢ Scrol iets naar beneden en klik op: vieringen liveblog. U komt dan op de 

pagina waar alle vieringen staan vermeld. Wanneer een viering is 
afgelopen, zal deze hier op de website komen te staan. 

 
 
 
 

Live meevieren via Youtube 
De eucharistievieringen en de vieringen op Palmzondag, in de Goede 
Week en met Pasen, worden live uitgezonden via Youtube. 
 
 

 
➢ Ga naar: www.youtube.com 
➢ Typ in de zoekbalk: RK Parochies St. Maarten en St. Lucas.  
➢ Klik op het vergrootglas naast de zoekbalk 
➢ Klik op RK Parochies St. Maarten en St. Lucas. U komt dan op de pagina waar u de vieringen kunt 

vinden.  

http://www.facebook.com/Stmaartenparochie
http://www.facebook.com/StLucasParochie
http://www.parochie-sintmaarten.nl/
http://www.parochie-sintmaarten.nl/
http://www.youtube.com/

