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LIEF EN LEED  
Overleden:  

07 april: Piet Bek 

Bijzondere collectes:                                                                                         
2e collecte/ ook al is het aantal kerkgangers beperkt; we stellen de doelen wel beschikbaar: 

 02 mei: Caritas-collecte/kerktelefoon-kerkradio: een aantal 
parochianen luisteren thuis via een speciaal Lucas-kastje naar 
de uitzendingen van onze parochiekerk. Zij bezitten geen 
smartphone of computer en zijn dus enkel via deze verbinding 
gekoppeld aan de uitzendingen. Voor deze (veelal oudere) 
luisteraars betalen wij een deel van de kosten, om zo de 

verbinding in stand te houden. Uw bijdrage zorgt ervoor dat we deze 
beperkte groep nog kunnen blijven ondersteunen en voor hen de kosten 
‘redelijk’ kunnen houden. 

09 mei: 

Kinderfonds MAMAS steunt de MAMAS van Zuid-Afrika: sterke, 
indrukwekkende vrouwen die opstaan voor kinderen in ernstige armoede. 
Deze vrouwen organiseren zelf dagelijkse zorg, bescherming, eten, warmte 
en liefde voor nu al 60.000 kinderen in  59 projecten. De MAMAS ontfermen 
zich structureel over de meest kwetsbare kinderen en helpen hen om veilig, 
gezond, goed opgeleid en sociaal vaardig groot te worden.  

16 mei: restauratiefonds kerk 

23 mei: Pinksteractie/Week van de Nederlandse Missionarissen 
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VIERINGEN EN DIENSTEN IN ONZE PAROCHIE 

Zondag 2 mei: 5e zondag van Pasen 

9.00 uur: Viering van Woord en Communie met voorganger pastor 

Rens Stobbelaar en orgelspel/cantor. 

Misintenties:  

Frans Courtin en Johanna Pieterse * Jrgt. Jan Franse en ov. ouders * 
Anthonia Vermue en ov. fam. * Bas en An Balleur * Maria van Aert-Vos en ov. 
fam. * Klazien Martens-Boonman * Wilhelmina Corstiaanse. 

• In elke viering zal aandacht worden besteed aan Meimaand= 
Mariamaand. 

Maandag 3 mei: 
Reservering kerkruimte: 17.00- 20.00 uur huisartsendienst. 
 

Dinsdag 4 mei: Nationale Dodenherdenking 
Ook onze kerkklok zal na gepaste stilte luiden. 
 
’s Middags prikactie in onze kerk voor degenen die via de 
huisartsendienst een oproep hebben ontvangen. 

 
Woensdag 5 mei:  
Bevrijdingsdag zonder veel feestvreugde…maar we hebben 
wat meer vrijheid teruggekregen, nu de avondklok 
verdwijnt…  

 
 
Zondag 9 mei:  6e zondag van 
Pasen/Moederdag  
10.45 uur: Viering van Woord en Communie met 

voorganger pastor Wiel Hacking en orgelspel/cantor. 
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Misintenties:   
Ad Rijk-Smits * Tonnie Kopmels-van den Dries * Levende Leden Gedurige 
Aanbidding * ov.  fam. Vermue-Priem * Adriaan Hoondert * Krijn de Jonge * 
Nicolaas Boonman en Elisabeth de Jonge * Jrgt. Jaap Vermue 

Donderdag 13 mei: Hemelvaartsdag 

Geen viering in onze kerk; echter wel om 10.00 uur een online-dienst 
vanuit de dorpskerk van Heinkenszand; dit is een regionale 
oecumenische viering, waarin pastor Alida van Veldhoven met ds. 
Evelien Barendregt. Helaas is dus geen deelname in de kerk mogelijk; 
wel te volgen via www.pgheinkenszand.nl  
De traditie van dauwtrappen (vroeg op pad/aan de wandel) kan 
wel worden gecombineerd met een bezoek aan kerkdienst in 
Goes om 11.00 uur/eucharistieviering- wel aanmelden! 

Zondag 16 mei: 7e zondag van Pasen 
09.00 uur: Viering van Woord en Communie met pastor Rens 

Stobbelaar met orgelspel/cantor. 
 
Misintenties:  
Cornelia Rijk * Leendert Bergwerff en Dien Bergwerff-Raas * ov. fam. 
Remijn-Huige * Frans Courtin en Johanna Pieterse * Piet Timmerman en 
Lucija Stambulac * Tilly Vermue-Joossen * Pieter Vermue-Adriana 
Rentmeester en ov. fam. * Johannes Vermue en Catharina Almekinders * 
Mattie Boonman-van Eijkeren en ov. fam. * Hugo Ars-Magdalena Ars-Rijk en 
zoon Bertus. 

 

10.30- 12.00  uur: eerste-communie-voorbereiding in parochiezaal. Les 6. 
 

Zaterdag 22 mei: vooravond van Pinksteren 
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Thaddy de Deckere 

en zang ensemble Missicanto. Liturgische kleur: rood. 
 
 

Zondag 23 mei: Pinksteren:  
Geen viering in onze  kerk!  
Wel diensten te: Heinkenszand (9.00 uur); Ovezande/ Hansweert (9.30 uur),  
Lewedorp (10.45 uur) en Goes-Kwadendamme ( 11.00 uur). 
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 Maandag 24 mei: Tweede Pinksterdag 
12.00 uur: besloten viering Eerste Heilige Communie enkel voor 

communicanten en hun ouders/genodigden. Via Kerk-TV wel te volgen. 

 

CORONAMAATREGELEN: BEPERKTE VERRUIMING VOOR GROTE 
KERKGEBOUWEN 29 april 2021 

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor 
wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor grote 
kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag 
met ingang van 29 april maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn. 
De huidige fase van de coronapandemie die als ‘zeer ernstig’ geldt laat nog geen verdere 
versoepeling toe vinden de bisschoppen. 

In kerkgebouwen met minder dan 300 zitplaatsen blijft het aantal gelovigen dat bij een 
viering aanwezig kan zijn, beperkt tot maximaal 30. 

De bisschoppen benadrukken dat de huidige Covid-cijfers nog steeds vragen om 
voorzichtigheid en terughoudendheid. Daarom blijft het protocol ‘Kerkelijke leven op 
anderhalve meter’ binnen de Rooms-Katholieke Kerk ook voor grote kerken onverkort 
gelden met alle regels over het onderling houden van afstand, reserveren, hygiëne 
enzovoort. 

Vanaf het begin van de pandemie hebben de bisschoppen gezegd dat de kerk geen bron 
van besmetting mag worden. De bisschoppen zijn de parochies daarom dankbaar voor 
hun inzet om ook met de beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen het protocol 
zorgvuldig te blijven uitvoeren. Komende week zullen vanuit het bestuur meer richtlijnen 
komen inzake het gebruik van zitplaatsen en bezetting kerkelijke ruimten. Voor onze kerk 
zal dan ook maximale capaciteit worden vastgesteld. Tot volgende week gelden nog de 
beperkingen van maximaal 30 personen. U moet zich 
vooraf melden via mail (zie onderaan dit blad) of 
telefonisch: 06-22815618/ graag 24 uur van tevoren.  

 

1 mei: feest van de H. Jozef/arbeider 
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