
Vieringen in Kerstsfeer in de Sint Petrusbasiliek in Boxtel 
(maximaal 30 personen per Viering) 

   
Nog 2 weken en dan is het Kerstmis. Een feest van licht, warmte en vreugde waarop we de geboorte van 
Jezus vieren. Zoals met alles dit jaar zal ook het samenzijn met Kerst er anders uitzien. Thuis, op het werk, 
maar ook in de kerk. Gezien het aantal kerkbezoekers in deze dagen en de extra behoefte om een kaarsje 
te branden, heeft de parochie besloten meer Kerstvieringen in te plannen, zoveel als mogelijk, en al eerder 
met Vieringen in kerstsfeer te beginnen. Ook zal de basiliek vaker open zijn voor een kaarsje opsteken en 
voor het bezoeken van de kerststal. 
 
Voor de Vieringen van de komende weken moet u RESERVEREN! Dit geldt in alle kerken van de 
Heilig Hartparochie. Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven een Kerstviering bij te wonen, 
kunt u zich slechts opgeven voor 1 Viering! Met een maximum van 30 personen per Viering. 
Hieronder ziet u een kort overzicht van de Vieringen in de Sint Petrusbasiliek in Boxtel. Al deze 
Vieringen zijn in Kerstsfeer! En allen met in achtneming van alle coronamaatregelen. 

  
zaterdag 19 december: 
19.00 uur (Gezinsviering) 

  
zondag 20 december: 
09.00 uur  -  11.00 uur 

  
dinsdag 22 december om 19.00 uur: Boeteviering 

  
donderdag 24 december Kerstavond: 

15.00 uur (Ouderenviering) 
16.30 uur (Peuter- Kleuterviering) 

19.00 uur (Gezinsviering) 
20.30 uur 
22.00 uur 

  
vrijdag 25 december Eerste Kerstdag: 

09.00 uur  -  11.00 uur  -  13.00 uur 

  
zaterdag 26 december Tweede Kerstdag: 

09.00 uur  -  11.00 uur 

  
zondag 27 december: 
09.00 uur  -  11.00 uur 

  
donderdag 31 december Oudejaarsavond: 

19.00 uur 

   
vrijdag 1 januari Nieuwjaarsdag: 

11.00 uur 

  
Hoe kunt u zich opgeven? 
U kunt zich opgeven door in de avonden van 14, 15 en 16 december tussen 18.30 en 20.00 uur te bellen 
naar 0411 - 67 22 15 (Pastoraal Centrum). Uw toegangskaarten kunt u ophalen in de Sint Petrusbasiliek 
op vrijdag 18 december tussen 10.00 en 12.00 uur, en op 21, 22, 23 december tussen 14.00 en 16.00 uur.  
Let op: Zonder toegangskaart kunt u niet naar binnen bij een Viering! Vergeet deze dus niet!! 
 
Bezoeken van de kerststal  
Op maandag 21, dinsdag 22, woensdag 23 december, Eerste kerstdag 25, Tweede kerstdag 26 en zondag 
27 december kunt u de kerststal in de Sint Petrusbasiliek bezoeken. Alle dagen van 14.00 tot 16.00 uur.   
 


