
 

 

 

 

Vier.nu nieuwe website van Rooms-Katholieke Kerk over de christelijke 

hoogfeesten 

De Rooms-Katholieke Kerk introduceert een nieuwe website: Vier.nu. Op deze site worden 

christelijke hoogfeesten zoals Kerstmis, Pasen en Pinksteren toegelicht en bezoekers worden van 

harte uitgenodigd de feesten mee te vieren in de eigen parochie. 

De website Vier.nu is het vervolg op de eerdere campagnes Vier Kerstmis, Vier Pasen en Vier 

Pinksteren en krijgt een vaste plek op het internet. 

Met de landelijke campagne Vier.nu Kerstmis willen de gezamenlijke Nederlandse bisdommen dit 

jaar zoveel mogelijk mensen stimuleren om naar (een van) de kerstvieringen in de parochies te 

komen.  

Voor en door de parochies 

Vier.nu biedt inspiratie voor en over het samen vieren van de belangrijke hoogfeesten in de Rooms-

Katholieke Kerk, maar wil mensen ook helpen om de site van de eigen parochie te vinden. Op die site 

kunnen ze dan op het vieringenrooster kijken waar en wanneer de vieringen zijn. Dit is belangrijk, 

zeker nu veel parochies ervoor kiezen om in verband met de energiekosten de vieringen in minder 

kerkgebouwen te laten plaatsvinden. Vier.nu is daarom behalve een landelijke campagne ook een 

campagne voor en door de parochies. 

De site begint in 2022 met de focus op Kerstmis. In de loop van 2023 worden andere hoogfeesten als 

Pasen en Pinksteren uitgelicht. Maar ook de informatie over Kerstmis blijft toegankelijk om zo 

bezoekers blijvend de mogelijkheid te bieden om meer te lezen en te leren over de verschillende 

hoogfeesten. In de loop van de tijd krijgen nog meer belangrijke christelijke feesten een plek. Ook 

praktische informatie voor parochies wordt dan verder aangevuld. 

Ga naar Vier.nu en ontdek het zelf! 

 

 

Noot voor de pers, niet voor publicatie: met verdere vragen kunt u mailen of bellen met 

woordvoerder Anna Kruse, 06-10 29 62 67, a.kruse@rkk.nl. www.rkkerk.nl  
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