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SOLIDARIDAD 

Zoals ieder jaar doet Solidaridad ook dit jaar in de advent, de 

voorbereidingstijd op het Kerstfeest, weer een beroep op ons om hun 

projecten ten behoeve van kleine boeren te ondersteunen. Dit jaar vraagt 

zij onze medewerking voor projecten in India. Meer hierover leest u in 

het volgende artikel. 

Thee zonder bijsmaak 
Samen op weg naar duurzame, eerlijke thee in India 

Doneer voor eerlijke, duurzame thee uit India 

Klimaatverandering, oneerlijke prijzen en uitputting van de grond 

maken dat hardwerkende boeren in India niet rond kunnen komen van 

theeteelt. Met uw steun zet Solidaridad zich voor eerlijke beloning en 

milieuvriendelijke teelt. Goed voor de aarde, goed voor onze kinderen 

en kleinkinderen. En goed voor de boeren, die hoop krijgen op een beter 

bestaan.  

Bedankt voor uw donatie! 

Waarom is uw gift nodig? 

Thee is na water het meest populaire drankje ter wereld. De vraag neemt 

toe, maar theeboeren in India verdienen niet genoeg om van de theeteelt 

rond te komen. Ze krijgen een te lage prijs voor hun thee. Daarnaast is 

de opbrengst van hun oogst onzeker door watertekorten en wisselend 

weer als gevolg van klimaatverandering. Bovendien put monocultuur 

hun grond uit. Daardoor zijn zij gedwongen om gebruik te maken van 

schadelijke en dure chemicaliën. Het Trinitea programma zet zich in om 

deze problemen tegen te gaan. 

Wat doen we met uw gift? 

Met uw gift: 

Organiseren we trainingen van experts voor kleinschalige Indiase 

theeboeren 

Zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk boeren toegang krijgen tot deze 

trainingen en kennis met een speciale app 

https://www.solidaridad.nl/doe-mee/kerken/thee/
https://www.solidaridad.nl/doe-mee/kerken/thee/


Helpen we theeboeren de krachten te bundelen zodat hun positie op de 

markt sterker wordt en zij een betere prijs kunnen onderhandelen 

Sinds de uitbraak van het coronavirus helpen we boeren bij het 

uitvoeren van de maatregelingen tegen de verspreiding van het virus en 

het minimaliseren van de schade. 
 

In de eucharistievieringen van het weekend van 12 en 13 december 

zullen we aandacht besteden aan Solidaridad. Bij het uitgaan van de 

viering zal er voor de projecten van Solidaridad gecollecteerd worden. 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om dan naar de eucharistieviering te 

komen, maar toch een bijdrage willen leveren, dan kan dat ook door uw 

bijdrage in een enveloppe te doen en deze in de postbus van ons 

parochiebureau, Parklaan 3, te deponeren onder vermelding van “Gift 

voor Solidaridad”. 
 

Liturgische kalender 

 

 29-11 Eerste zondag van de advent 

 03-12 H. Franciscus Xaverius, priester 

 04-12 H. Johannes van Damascus, priester en kerkleraar 

 06-12  Tweede zondag van de advent  

 07-12 

 08-12 

 11-12 

 12-12 

H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar 

Onbevlekte ontvangenis van de  Heilige Maagd Maria 

H. Damasus I, paus  

H. Maagd Maria van Guadalupe 

 
 

Kerkdiensten 
In verband met de maatregelen rondom de corona pandemie zijn er geen 

speciale vieringen en mogen ook onze koren nog altijd niet zingen. Zie 

de mededelingen hierover onder “berichten”. Voorlopig blijven de 

aanvangstijden van de eucharistievieringen in het weekend zoals de 

afgelopen maanden en dus op zaterdagavond om 18.30 uur en 

zondagmorgen om 10.30 uur. U moet zich daar wel voor opgeven want 

er mogen maar 30 personen bij aanwezig zijn  

Met betrekking tot de eucharistievieringen met Kerstmis kunnen we nu 

nog geen mededelingen doen. We moeten afwachten hoe de pandemie 

zich ontwikkelt en wat de overheids maatregelen tegen die tijd zullen 

inhouden 

 

Misintenties 
za. 28-11 18:30 Nellie Smeets-van Gorp als zeswekendienst; 

Overleden ouders Hanssen als jaardienst en 

overleden familie  



zo. 29-11 10:30 Overleden ouders Nijhuis-Koster, Jes Frenken-

Beenen als jaardienst en Thei Dijcks als 

jaardienst 

za. 05-12 

zo. 06-12 

 

ma. 07-12 

 

18.30 

10.30 

 

19.00 

Annie van Bree-Heldens 

Uit dankbaarheid voor het 50jarig huwelijk van 

Charel en Toos Cranen-Nass 

Overledenen op het kerkhof 

 

 

BERICHTEN 

Naar aanleiding van de corona maatregelingen van de regering 

komen er ook bij ons veel vragen binnen. Hier volgen de 

opmerkingen daarover van de bisschoppen.  
 

Overzicht veel gestelde vragen en antwoorden na 13 oktober 

(persconferentie kabinet).  

1.  Geldt voor uitvaarten wel of niet de dertig-personenregel? De 

overheid maakt voor uitvaarten een uitzondering op de maximaal dertig-

personenregel. Parochies kunnen deze door de overheid toegestane 

uitzondering aanhouden. Dat betekent bij uitvaarten maximaal 100 

personen binnen, maximaal 250 buiten. 

2. De bisschoppen spreken in hun bericht van vrijdag 9 oktober van 

dertig personen in een viering, exclusief de mensen die daar een 

functie vervullen. Het kabinet heeft het over dertig personen in 

totaal. Wat geldt nu voor de parochies? Voor de parochies geldt wat 

de bisschoppen bekend hebben gemaakt, dus maximaal dertig gelovigen 

exclusief bedienaren.  

3. Tellen kinderen wel of niet mee in het aantal van dertig? Ja, voor 

de maximale groepsgrootte in binnenruimtes tellen alle kinderen mee in 

het maximum aantal van dertig, ook kinderen tot en met 12 jaar tellen 

mee.  

4. Als alternatief voor komende Allerzielenvieringen in kerken 

hebben parochies al eerder het idee opgevat om een korte viering in 

de openlucht op het kerkhof te houden, met in het achterhoofd dat 

er buiten meer mensen bij kunnen zijn. Volgens de regels van het 

kabinet na 13 oktober mag je buiten nog maar met vier personen bij 

elkaar komen. Betekent dit dat dergelijke openluchtvieringen niet 

mogelijk zijn? De overheidsrichtlijn voor bijeenkomsten buiten luidt 

inderdaad maximaal vier personen. De richtlijnen gelden voor tenminste 

twee weken, vanaf 14 oktober. Openluchtvieringen zijn in deze veertien 

dagen dus niet mogelijk. Het CIO adviseert om tot medio november het 

gegeven advies te volgen en dat betekent tot na Allerheiligen en 



Allerzielen. Het wordt daarom afgeraden om nu openluchtvieringen in 

die dagen te plannen.  

5. Wat betekent het voor de zondagsplicht als ik nu niet naar een 

eucharistieviering in mijn parochie kan? Als het door 

omstandigheden onmogelijk is om deel te nemen aan de mis op zondag, 

geldt dat u bent gedispenseerd van de zondagsplicht.  

6 Mogen zieke mensen thuis de heilige communie ontvangen? Ja dat 

mag, met inachtneming van alle regels op het gebied van afstand en 

hygiëne. Er gelden bovendien de regels bij pastoraat en bezoekwerk in 

fysieke nabijheid aan kwetsbare ouderen en aan mensen met 

verminderde weerstand, zoals deze in het protocol ‘Kerkelijk leven op 

anderhalve meter’ van 10 juli jl. zijn opgenomen.  

Verder blijven eerder genomen maatregelen van kracht zoals: 
Zang vindt alleen plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook 

voor de zang door kinderen. 

Samenzang is niet toegestaan. 

De laatste veranderingen betreft het dragen van een mondkapje. Dat is 

van nu af aan in de kerken niet meer verplicht. 

NB: Mochten er veranderingen komen in de bestaande maatregelen van de 

overheid, waardoor het antwoord op bovenstaande vragen moet worden 

aangepast, dan volgt daarover zo spoedig mogelijk informatie via onder 

meer www.rkkerk.nl. Voor informatie over de maatregelen in onze pastorale 

eenheid kunt u terecht op www.kapelinhetzand.nl 

 

VERWARMING VAN ONZE KAPEL 
Het wordt, na een lange periode van zacht weer, nu toch weer kouder buiten, 

waardoor we ons binnen, met de verwarming aan, behaaglijk willen voelen. 

Dat willen we natuurlijk ook graag in onze Kapel. Echter, in onze pastorale 

eenheid zullen we het zuiniger aan moeten doen in verband met de 

teruglopende financiën en de hoger wordende kosten. Zeker ook in deze tijd 

van de corona pandemie waardoor we heel wat financiën mislopen. 

Eén van de zaken die flink wat kosten met zich meebrengt is de verwarming 

in de kerk en het daaraan gekoppelde gasverbruik. We willen de Kapel 

natuurlijk zo aangenaam mogelijk verwarmd hebben, maar dan zijn de 

kosten navenant hoog. Uiteraard proberen we hier al zo zuinig mogelijk mee 

om te gaan, maar in deze tijd van goed kijken hoe de financiën uitgegeven 

worden, moeten we er niet van uitgaan dat de kerk op kamertemperatuur 

verwarmd wordt. Dit betekent natuurlijk niet dat we ons niet meer prettig 

zouden voelen in de kerk, omdat het hier té koud is, maar het zou wel 

kunnen inhouden dat u er met uw kleding wat rekening mee kunt houden. 

Laten we hopen dat het een zachte winter wordt. 
 


