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JAAR B 
27ste zondag door het jaar 

 

 

Lezingen 
 

Genesis 2,18-24 
Hebreeën 2, 9-11 
Marcus 10, 2-16 

 

Thema 
Wat God verbonden heeft 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap en een extra 
caritascollecte bestemd voor Cordaid 
Memisa. 

 

 

Aanpassingen coronamaatregelen 
 

 
 
 
 
 

 

29 september 2021 
Beste parochianen, 
 

Na de persconferentie van de regering over het versoepelen van de coronamaatregelen heeft het CIO, na overleg met minister 
Grapperhaus (minister van eredienst) een advies opgesteld voor de aangesloten kerken en kerkgenootschappen. De bisschoppen 
hebben daarover gesproken en afgelopen dinsdag hebben zij de aanpassingen voor onze kerken bekend gemaakt.  
 

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het 
kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende kan worden geventileerd. Vooraf opgeven en registreren zal niet meer nodig zijn. Aan 
iedereen wordt gevraagd om met elkaar rekening te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. 
 

De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten, die kunnen wijzen op corona, blijft bovendien 
gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.  
 

Volkszang wordt weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM 
voor koren en zangensembles volgen. Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 meter afstand en in zigzagformatie). 
 

De communie kan behalve met het eucharistisch pincet ook weer met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking van 
de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd; ook een gelaatsscherm kan worden gebruikt. De tongcommunie wordt nog niet 
toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk het 
gebruik van een eigen corporale. 
 

De basisregels blijven van kracht:  
 
 

 handen ontsmetten bij binnenkomst en bij de communie-uitreiking;  

 geen hand geven bij de vredewens; 

 gepaste afstand houden tot anderen; 

 wijwaterbakjes dienen nog leeg te zijn; 

 collectes bij de uitgang. 
 

We hebben er vertrouwen in dat de versoepelingen geen problemen opleveren en dat iedereen zich er aan gaat houden. Want dat is 
natuurlijk de basis voor een veilig samenkomen, nu en in de toekomst. En niet vergeten: Laten we letten op én zorgen voor elkaar!   
 

Namens het pastoraal team en parochiebesturen, 
pastoor W. Wiertz 

 

 

Raadpleging van de gelovigen voor een ‘synodale Kerk’ 
 

Paus Franciscus vraagt alle bisdommen in de wereld om de gelovigen te raadplegen in voorbereiding op de algemene bisschoppensynode in 2023. 
De synode heeft als thema ”Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie, missie”. Dit drukt een manier uit van gezamenli jk op 
weg gaan, die kenmerkend zou moeten zijn voor christenen. Het doel van de synode is om de zending van de Kerk verder te 
verstevigen. Het bisdom Breda is bezig een eigen visie op de toekomst te ontwikkelen, onder het motto ‘missionaire Kerk’. Die  visie blijkt 
voor een belangrijk deel samen te vallen met het thema van de synode. 
 

Luisteren 

De voorbereiding op de synode in het bisdom Breda loopt van medio oktober tot eind februari 2022. Centraal staat de consultatie. 
Bisschop Liesen en zijn vicarissen gaan luisteren naar gelovigen uit de verschillende geledingen en gremia. De vragen die aan de orde 
zullen komen, zijn gebaseerd op een vragenlijst uit Rome, toegespitst op de eigen situatie van het bisdom. De consultatie wordt ingeluid 
met een openingsviering op zondag 17 oktober in de basiliek van Oudenbosch. 
 

Op basis van de verslagen van de luisterronde maakt bisschop Liesen een synthese. Deze zal besproken worden op de afsluitende pre-
synodale bijeenkomst, gepland op 14 januari 2022, die het hoogtepunt moet worden van de diocesane onderscheiding.  
Een belangrijke vraag daarbij zal zijn: “Wat zegt de heilige Geest tot de Kerk in ons bisdom?” 
 

Breda en Rome 

In de vervolgfases worden pre-synodale bijeenkomsten gehouden per werelddeel. De resultaten uit de eerste twee fases worden 
verwerkt in het zogeheten ‘instrumentum laboris’ dat wordt gebruikt tijdens de bisschoppensynode in Rome. Het is dus niet onmogelijk 
dat de inbreng van de gelovigen van het bisdom Breda wereldwijd wordt gehoord. Tot zover. Wordt vervolgd.  
 

Deze tekst is ontleend aan de Nieuwsbrief van het bisdom Breda van september. 
 

pastoor Wiel Wiertz 
 



Jaardag Pro Petri Sede in Hulst 
 

Pro Petri Sede is een organisatie, die het ondersteunen van de paus als hoofddoel heeft. De organisatie heeft afdelingen 
in Nederland, België en Luxemburg en is in 1870 opgericht als verbond van oud-Pauselijke Zoeaven. Dat waren 
vrijwilligers die, opgeroepen door Paus Pius IX, een rol speelden bij de verdediging van ‘De Stoel van Petrus’ (tussen 
1860 en 1870). Nadien werd het verbond versterkt door het lidmaatschap van pauselijk gedecoreerden. Pro Petri Sede 
heeft zich verder ontwikkeld tot een organisatie voor iedereen, die de paus persoonlijk wil ondersteunen in zijn goede 
werken. De afdeling Nederland organiseert jaarlijks een bijeenkomst. Dit jaar vindt deze plaats in Hulst op 9 oktober 2021. Om 11.00 uur 
vindt er in de basiliek een pontificale eucharistieviering plaats en om 14.00 uur in de middag een plechtige viering van het lof. Parochianen 

zijn van harte welkom deze vieringen mee te maken. Er gelden minder beperkingen voor deelname aan kerkelijke vieringen, hetgeen 
betekent, dat er veel meer mensen kunnen deelnemen aan de vieringen en er ook weer mag worden gezongen. Weest welkom! 
 

Jaap Klok, secretaris Pro Petri Sede Nederland 
 

 

Caritas collecte voor Cordaid Memisa op 2 en 3 oktober 2021 
 

Zwangerschap en geboorte zijn heel kwetsbare momenten. Cordaid Memisa werkt er op tal van 
fronten aan om moeder- en babysterfte terug te dringen. Betere en goed bereikbare medische posten 
met goed opgeleide verloskundigen, betere medische apparatuur en hulpmiddelen en tijdige 
verwijzing naar goede medische zorg met meer voorlichting en informatie over gezondheid, 

seksualiteit, familieplanning en zwangerschappen. Allemaal stappen om gaandeweg culturele barrières en aloude tradities rond 
zwangerschap en bevallingen te doorbreken. Caritas steunt deze maand Cordaid Memisa en beveelt deze collecte van harte bij u aan. 
 

 

 

Informatie en intenties 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zaterdag 2 oktober 19.00 uur: Poolse eucharistieviering met als voorganger pastoor S. Klim 
zondag 3 oktober 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan J. van Velthoven 
intenties: Sylvia van Damme en overleden familie 

 

Heikant H. Teresia v/h Kind Jezus 
dinsdag 5 oktober 14.00 uur: lof met Beeweg met als voorganger pastoor W. Wiertz 
mededeling: na afloop koffie in ‘t Heike, aangeboden door de K.B.O 

 

Hulst H. Willibrordus 
vrijdag 1 oktober 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 

intenties: Alphons Blommaert en echtgenote Mathilde de Vos en overleden ouders; overleden ouders 
Brand-Wauters en overleden familie; Fons Cornelis; Pater Wilfried Brand 
zondag 3 oktober 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan J. van Velthoven 
m.m.v. het Basiliekkoor 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Alin Helmich; Leon 
de Bleijser; voor George Lockefeer, overleden ouders en familie; Paula Geensen-van Gassen, 
weduwe van Alouis Geensen; Leonid Gromyko en Ljoebov Pilinoga, Willy van Mol en echtgenote 
Maria Roels; Maria Jeanette Francisca Blommaert-Buijsse; Guido Petrus Rosalia Verstraeten; 
Clementina Johanna Maria van Dorsselaer-van de Walle 
woensdag 6 oktober 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 6 oktober 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert  
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen 
vrijdag 8 oktober 15.00 uur: kruisweg 

 

Overzicht vieringen 
rond 2-3 oktober 

Hulst 
vr 1 okt 19.00 uur:  eucharistie 
zo 3 okt 11.00 uur:  eucharistie 
wo 6 okt 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 6 okt 19.00 uur:  w&c viering 
vr 8 okt 15.00 uur:  kruisweg 
za 9 okt 11.00 uur eucharistie 
za 9 okt 14.00 uur:  lof 
Koewacht 
za 2 okt 19.00 uur: Poolse euch 
zo 3 okt 9.30 uur:  eucharistie 
Heikant 
di 5 okt 14.00 uur:  lof met Beeweg 
Clinge 
za 2 okt 19.00 uur: eucharistie 
di 5 okt 10.00 uur: w&c viering 
Vogelwaarde 
za 2 okt 19.00 uur:  w&c viering 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 3 okt 9.30 uur:  w&c viering 
Blaauwe Hoeve 
zo 3 okt 10.30 uur w&c viering 
 

 

 

 

 

mededeling: Op zaterdag 9 oktober zal er om 11.00 uur een pontificale eucharistieviering zijn en om 14.00 uur een plechtig lof. 
 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 2 oktober 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: Herna Buytaert echtgenote van Roger Bogaert, overleden ouders en familie; Rosina Lansu; Rose-Marie Seghers echtgenote 
van Emile Kint; Luciënne Grandsard en echtgenoot Frans van de Poele; Maria Smeyers echtgenote van Guido de Letter 
dinsdag 5 oktober 10.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert tijdens de bijeenkomst van 
gebedsgroep de Bron; aansluitend is er mogelijkheid tot aanbidding 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 2 oktober 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor N. van Waterschoot 
intenties: Marleen van Vlieberghe-de Jonge en overleden familie; overleden echtpaar Camiel Lauret en Gerarda Lauret-de Schepper  
en overleden familie; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en overleden familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, 
overleden echtgenoot en familie 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 3 oktober 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger de werkgroep 
intenties: overleden echtpaar Kees en Madeleine Rijk van de Lavoir; overleden ouders Jo Rijk en Maria Hiel; Lies Mast-van Kruijssen; 
overleden ouders Jo en Greta de Waal-de Cock; Joos de Booij en overleden echtgenote Annie Schuren en overleden familie; Marie 
Louise Schijvenaars-Wentzler 

 

Dienst Geestelijke Zorg Zorgsaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen 
 

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst 
zondag 3 oktober 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof m.m.v. het Blaauwe Hoevekoor 
overleden: mw. A. Hiel-Lambert, 82 jaar 
Coronabeleid Zorgsaam: Hoewel sinds 25 september j.l. in een groot deel van de maatschappij de anderhalve meter maatregel is 

losgelaten, blijven we op alle locaties van ZorgSaam voorzichtig en aan de richtlijnen vasthouden. Dit in verband met de dreiging van 
een toename van coronazorg dit najaar. Het vasthouden aan de 1,5 meter regel geldt in ieder geval tot eind oktober. Er wordt dan 
gekeken of er eventuele versoepelingen mogelijk zijn.Voor de vieringen en diensten in de kapel van De Blaauwe Hoeve betekent dit dat 
alles blijft zoals het in de afgelopen maanden was: vooraf aanmelden, handhygiëne, beperkt aantal plaatsen, anderhalve meter afstand, 
mondmasker indien nodig. Omdat de kapel valt onder de verantwoordelijkheid van ZorgSaam gaan we dus niet mee in de landelijke 
versoepelingen in maatschappij en kerken. We hebben er alle begrip en respect voor dat ZorgSaam op deze manier haar 
bewoners/cliënten zo goed mogelijk wil beschermen tegen het coronavirus. 


