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VERBINDING tussentijds
Tussentijdse berichtgeving van de H. Maria Parochie Walcheren

AANSCHERPING CORONAMAATREGELEN
De Nederlandse bisschoppen hebben de coronamaatregelen verder aangescherpt in verband met
de lockdown. De bisschoppen ervaren de lockdown als ingrijpend voor iedereen en nemen hierin
hun verantwoordelijkheid. Ze hebben begrip voor de teleurstellingen, maar vragen
‘laten we zorg hebben voor onze naasten en dit zorgvuldig doen in solidariteit met de hele
samenleving. Als gelovigen gaan we door deze donkere tijd in de kracht van het geloof en in het
vertrouwen dat het Licht van Christus de duisternis overwint’.
De actuele coronamaatregelen zijn de volgende.
• Vieringen worden gehouden vóór 17.00 uur met een maximumaantal van vijftig aanwezigen,
exclusief bedienaren. Iedere kerkbezoeker telt mee. Uitvaarten mogen door maximaal
honderd personen worden bijgewoond.
• Voor de vieringen reserveren kerkbezoekers van te voren een plaats bij de secretariaten.
U kunt zich voor één viering tijdens kerst opgeven of voor een tweede viering op de reservelijst
worden geplaatst. Alvast reserveren voor de vieringen op de zondagen na Kerst is mogelijk.
De bereikbaarheid van de secretariaten is in deze Verbinding tussentijds vermeld.
• Tijdens de vieringen zijn van toepassing: de anderhalve meterregel, de verplichting tot het
dragen van een mondkapje bij verplaatsingen en de basisregels op het gebied van hygiëne,
ventilatie en thuisblijven bij klachten.
• Gezongen wordt door één cantor of maximaal vier zangers.
• Tijdens de middagopenstellingen van de kerken voor de aanbidding van het heilig Sacrament
of voor een bezoek aan de kerststal vanwege persoonlijke devotie, gelden alle basisregels op
het gebied van afstand houden, mondkapje, hygiëne en gezondheid.

VIER KERSTMIS!
De oproep om Kerstmis thuis mee te vieren wordt door de
huidige omstandigheden nog belangrijker. Voor iedereen die
geen plek meer kan reserveren: vier thuis mee. Ga om thuis
Kerstmis mee te vieren naar www.VierKerstmis.nl met meer
informatie, tips en een persoonlijke bemoediging van de
bisschoppen. Doe mee, Vier Kerstmis. Zie het rooster in deze
Verbinding tussentijds voor de vieringen en streaming van de
vieringen.
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GEBED VAN DE NEDERLANDSE BISSCHOPPEN
Aan het begin van de pandemie schreven de Nederlandse bisschoppen onderstaande gebed. Ook
in voorbereiding op Kerstmis wordt dit gebed van harte aanbevolen.
God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

BEREIKBAARHEID SECRETARIATEN
Reservering voor de vieringen is mogelijk via de secretariaten van de parochie:
• secretariaat Vlissingen, Singel 106, 4382 LC, Vlissingen, telefoon 0118-412247; donderdag en
vrijdag van 9.30 uur tot 11.30 uur;
• secretariaat Middelburg, Lombardstraat 1, 4331 AA, Middelburg, telefoon 0118-612860,
dinsdag en donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur.
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OVERZICHT VAN DE VIERINGEN KERST EN OUDEJAARSDAG EN NIEUWJAARSDAG
Datum
Vrij
24 dec
Kerst

Tijd
15.30
15.30
21.00

Plaats
Vlissingen
Middelburg
Goes

Zat
25 dec
1e kerst

10.00
10.00
11.30
15.00

Zo
26 dec
feest
H.Fam.
Za
1 jan
Zo
2 jan

Viering
Eucharistievr.
Eucharistievr.
Eucharistievr.
livestream
Vr. van W&C
Vr. van W&C
Eucharistievr.
Eucharistievr.

Muzikale ondersteuning
Caeciliakoor
Gaudeamuskoor, Guido Saerens
Livestream is te volgen via
kerkdienstgemist.nl

Domburg
Vlissingen
Middelburg
Vlissingen

Voorganger
Th. De Deckere
P. de Maat
Th. De Deckere
A. van Veldhoven
R. Heinrichs
R. Mangnus
P. de Maat
W. Klim (Pools)

09.30
11.30
15.00

Vlissingen
Middelburg
Vlissingen

P. de Maat
T. de Deckere
W. Klim (Pools)

Eucharistievr.
Eucharistievr.
Eucharistievr.

Gerard Wortman
Gaudeamuskoor, Guido Saerens

11.30

Middelburg

P. de Maat

Eucharistievr.

09.30
11.30

Vlissingen
Middelburg

P. de Maat
Th. De Deckere

Eucharistievr.
Eucharistievr.

Gemengd koor
René Adriaansen, Christian
Blaha

Gerard Wortman
Gaudeamuskoor, Guido Saerens

VIERINGEN iedere donderdag eucharistievieringen om 9.00 uur in Middelburg en Vlissingen

OPENSTELLING KERKEN VANAF KERST TOT EN MET 31 DECEMBER 2021
De Onze Lieve Vrouwe kerk in Vlissingen en de HH. Petrus en Pauluskerk in Middelburg zijn tijdens
de kerstdagen extra geopend. Dat is ook de wens voor de dagen daarna, tot en met oudejaarsdag.
Datum
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

25 december
26 december
27 december
28 december
29 december
30 december
31 december

Eerste Kerstdag
Tweede Kerstdag

Oudejaarsdag

Onze Lieve Vrouwe kerk
12.30 uur – 15.30 uur
14.00 uur – 16.00 uur
14.00 uur – 16.00 uur
14.00 uur – 16.00 uur
14.00 uur – 16.00 uur
14.00 uur – 16.00 uur
14.00 uur – 16.00 uur

H.H. Petrus Pauluskerk
12.30 uur – 15.30 uur
12.30 uur – 15.30 uur
14.00 uur – 16.00 uur
14.00 uur – 16.00 uur
14.00 uur – 16.00 uur
14.00 uur – 16.00 uur
14.00 uur – 16.00 uur

Voor de openstelling van de kerken zoeken we nog enkele vrijwilligers als gastheer of gastvrouw.
Dan kunnen de kerken worden opengesteld. Meld u zich hiervoor aan via de secretariaten of via
adventkerst2021@rkwalcheren.nl.
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