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Veel kleding ingezameld voor Sam’s kledingactie 

Woensdag en donderdag kon op meerdere plekken in Middelburg, Vlissingen 

en West-Souburg weer kleding worden ingeleverd voor Sam’s kledingactie. 
Daarmee worden mensen in Nepal geholpen. 
 
In de Onze Lieve Vrouwekerk bracht een parochiaan enkele tientallen jassen. Ze 
werden in dankbaarheid aanvaard! 
 

  
Foto: © Peter Vrancken 



 

 

Gerestaureerd Franciscusvaandel terug in Vlissingen 

Afgelopen zondag, 2 oktober, werd aan het einde van de viering in de Onze 

Lieve Vrouwekerk in Vlissingen het gerestaureerde vaandel gepresenteerd door 
pastoor Paul de Maat. 

 
In zijn dankwoord benoemde De Maat alle goede gevers, groot en klein en de instanties 
van buiten de parochie die doneerden. Dat waren de Stichting Moerman Promotie 
Vlissingen, de Stichting Van de Sande uit Vlissingen, de Congregatie van de Zusters 
Franciscanessen Charitas uit Roosendaal en de Broeders van Huijbergen, die tijdens 
de viering werden vertegenwoordigd door broeder Aimar. 
 
Ook betrok de pastoor de initiatiefnemers tot de restauratie van het doek, Jo Miltenburg 
en Leo Speckens in zijn dankwoord. Onder het genot van een kop koffie of thee met 
wat lekkers maakten veel parochianen na afloop van de viering gebruik van de 
mogelijkheid het vaandel van dichtbij te bekijken. Daarbij werden veel lovende woorden 
over het bereikte resultaat geuit. 
 
Korte geschiedenis van de restauratie. 
Ruim een jaar geleden, in augustus 2015, werd door een groepje parochianen het 
initiatief genomen voor de restauratie van dit mooie doek dat de parochie al ruim een 
eeuw in haar bezit heeft. Het is rond 1913 gemaakt in opdracht van de Derde Orde. Dat 
was en is een gemeenschap van (al dan niet gehuwde en in hun eigen huizen 
wonende) leken naast de minderbroeders en de clarissen, die ook volgens een 
franciscaanse regel leven, waarop zij professie afleggen. Vaak gingen later sommigen 
van hen in kloostergemeenschappen samenleven en vormden zo een religieuze 
congregatie. Degenen die zelfstandig blijven wonen, vormen momenteel de Orde van 
Franciscaanse Seculieren (OFS). 
 
Al eerder werd het Mariavaandel gerestaureerd door het bedrijf Arte-Grossé te Brugge.  
Door de goede ervaringen die met dit atelier waren opgedaan werd nu weer een offerte 
aangevraagd. Voor € 6.570,- kregen we weer een zo goed als nieuw doek tot onze 
beschikking dat er weer honderd jaar tegen kan. 
 
De inzamelingsactie werd opgestart. Die bestond uit het verkopen van kaarten die ons 
belangeloos ter beschikking werden gesteld door de onlangs overleden Martine Buitink. 
Ook werden er noveenkaarsen met de afbeelding van de heilige Franciscus verkocht. 
Verder stonden er collectebuizen voor donaties klein en groot. Daar werd ruim in 
gedoneerd. 
 
Daarnaast werden bovenvermelde instanties benaderd met het verzoek onze actie te 
ondersteunen middels een ruime donatie. Veel eerder dan gedacht haalden we ons 
streefbedrag doordat enkele parochianen grote donaties deden. Op Palmzondag 
konden we de inzameling stopzetten en direct na Pasen werd het doek naar het atelier 
in Brugge gebracht voor de restauratie. Eind september kregen we het bericht dat de 
restauratie was voltooid en dat het vaandel kon worden opgehaald. Precies op tijd dus 
om te worden gepresenteerd op de zondag vóór het feest van de H. Franciscus op 4 
oktober. 
 
En hoe nu verder? 
Het doek zal voortaan elke eerste zondag van de maand naast het altaar worden 
geplaatst ter ondersteuning van de caritascollecte. Franciscus is immers ook de patroon 
van hen die het niet zo breed hebben. 



 

 

Daarnaast zal het vaandel een permanente plaats krijgen in de parochiezaal in een 
vitrinekast die daar momenteel speciaal voor wordt gemaakt. 
 
Daarmee wordt de actie nu definitief beëindigd. Ons doel is bereikt. We hebben met zijn 
allen, parochianen en instanties van daarbuiten ervoor gezorgd dat een uniek stukje 
erfgoed behouden blijft voor toekomstige generaties. 
 
Tenslotte een oprecht woord van dank aan allen die deze actie hebben 
ondersteund, zowel in financieel opzicht maar ook door zich daadwerkelijk in te 
zetten voor de restauratie van dit vaandel. 
 
 

 
Het Franciscusvaandel na de restauratie 

Foto: atelier Arte-Grossé, Brugge 

 



 

 

 

Waar zijn de katholieke vrouwen? 

Ineens ging het me opvallen. In reli-programma’s, al dan niet in de vorm van 

talkshows, documentaires, conferenties of studiedagen, ontbreekt het aan 
katholieke vrouwelijke deskundigen. 

 

 

Tekst: © Annemarie Latour 

 

,,We hebben ze niet kunnen vinden,’’ is een veelgehoord excuus. Is dat zo? Of wordt er 
maar al te gemakkelijk gegrepen naar het inmiddels beduimelde adresboek vol 
mannelijke experts? 

Het begon allemaal met Andries Knevel. Het EO-boegbeeld bracht recent een serie 
over paus Franciscus op TV. Wat me vooral opviel, was het minimale aantal vrouwen 
dat aan het woord kwam. Gefascineerd ben ik gaan tellen. In vier afleveringen werden 
in totaal tweeëntwintig mannen geïnterviewd tegenover zeven vrouwen, 
waarvan slechts twee deskundigen. 

Toen ik hierover een verbaasde Tweet stuurde naar de EO, was het antwoord: ,,Dank 
voor het tellen! Misschien houden meer mannen die zich er mee bezig houden dan 
vrouwen?’’ [sic]. Knevel zelf stuurde ik ook een paar beleefde Tweets. Hij reageerde 
niet, wat natuurlijk ook een antwoord is. 

Dezelfde dag kwam ik op Facebook een aankondiging tegen van het Christelijk 
Informatie Platform (CIP). ,,Protestantse en katholieke kopstukken bijeen tijdens 
minisymposium’’ kopte de CIP-website. Nieuwsgierig nam ik een kijkje. De ‘kopstukken’ 
waren vier mannen en nul vrouwen. Ook het CIP stuurde ik een tweet met de vraag: 
waarom? Er kwam geen reactie. 

Even later kreeg ik een uitnodiging van het Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk (WKO). 
Het ging over een studiedag met als thema ‘Wijkend christendom: exit of exil?’ 
Enthousiast bladerde ik door het programma, op zoek naar de sprekers. Dat waren er 
precies drie, waarvan geen enkele vrouw. Het WKO liet weten dat ze wel bewust naar 
vrouwelijke sprekers hadden gezocht, maar dat deze niet konden komen, andere 
prioriteiten hadden of te weinig van het onderwerp afwisten. 

Tot slot kwam het dynamisch klinkende ‘Congres Bruisende Kerk’ voorbij op mijn 
startpagina. Het evenement werd georganiseerd door een club die zich Bewust 
Katholiek noemt. Ook daar bekeek ik het aangekondigde programma en de sprekers: 
zes mannen en nul vrouwen. 



 

 

Toen ik hier online mijn hoofd over schudde en me afvroeg hoe bruisend het zou 
worden zonder vrouwelijke sprekers, volgde er een typerende discussie. De eerste 
persoon die reageerde – een man – vond mijn opmerking seksistisch. Alsof alleen 
vrouwen een sprankelend programma konden neerzetten, duh! 

De tweede persoon die reageerde – ook een man – koos een andere benadering: jawel, 
het was jammer dat er geen vrouwelijke sprekers waren, hoewel de organisatie dat toch 
had geprobeerd. En daar ging het ook niet om, want de dynamiek moest vooral uit de 
workshops op die dag komen, dus dáár waren vrouwen zeker welkom. 

Ik weet niet wat ik erger vind: de variant ‘je bent zelf seksistisch’ of de variant ‘we 
hebben het geprobeerd’. Geprobeerd? Hoezo geprobeerd? Hoeveel vrouwen zijn er 
gebeld voordat er een half dozijn mannen werd gerekruteerd? Hoeveel vrouwen staan 
er überhaupt als deskundigen in het adresboek van reli-clubs? En hoezo doet het er 
niet toe dat er geen evenwichtige man-vrouw verdeling op het podium is? 

Is er bovendien in heel katholiek Nederland op die dag niet één vrouw met kennis van 
zaken beschikbaar? Is er onder al die religieuzen, theologen, hoogleraren, pastores, 
auteurs, politici, kerkvrijwilligers en andere intelligente katholieke vrouwen niemand te 
vinden die vanaf de spreekstoel iets kan vertellen over het onderwerp? Of zijn 
katholieke vrouwen te weinig assertief? Vinden ze het van ondergeschikt belang om als 
deskundigen te worden gezien en gehoord? Zijn ze te onzeker? 

Er was ook een derde persoon die reageerde, een vrouw die bepaald niet zou misstaan 
als katholieke spreekster en die bovendien een groot vrouwelijk katholiek netwerk heeft. 
Bij haar zakte de moed langzamerhand in de schoenen door de ‘eeuwige blinde vlek’ in 
reli-land. Haar moedeloze verzuchting deed me denken aan een uitspraak van de 
Franse schrijfster George Sand (de mannelijke naam was een pseudoniem): 
,,Moedeloosheid overvalt ons alleen dan, wanneer wij niet langer op het toeval kunnen 
rekenen.’’ 

Uitdaging 

Dus hierbij een uitdaging. Laat de zichtbaarheid van vrouwelijke deskundigen in het 
publieke reli-domein eens géén toeval zijn. Onderzoek de oorzaken waarom er blijkbaar 
weinig katholieke vrouwen in het reli-adresboek staan. Word je bewust van het 
kerkelijke glas-in-lood plafond dat vrouwen subtiel  -en soms minder subtiel-  buitensluit. 
Organiseer dáár eens een congres, lezing of studiedag over. Laat dát eens het 
onderwerp van een vierdelige televisieserie zijn. 

En vergeet daarbij vooral niet om vrouwen een rol te geven. Niet als klapvee, niet als 
workshopvulling, niet als koffieschenkster, niet als gastvrouw-annex-bloemenmeisje, en 
zeker niet als excuustruus. Nodig katholieke spreeksters uit omdat je in hen én in hun 
expertise gelooft. Moet jij eens kijken hoe de Kerk gaat bruisen. 

N.B. 

* Deze column verscheen ook als opinieartikel op Katholiek.nl 

* Annemarie Latour brengt katholieke vrouwen in beeld op een facebookagina: 
https://www.facebook.com/katholiekevrouweninbeeld/ 



 

 

Diaconale taken; steun aan goede doelen 

Diaconie betekent solidariteit met degenen, die het minder goed hebben; steun 

verlenen aan de naasten in de wereld. 
 
Tot die naasten behoren zeker de kinderen; iedereen wil toch kleine en hulpeloze 
kinderen helpen? Wij willen toch allemaal dat kinderen niet uitgebuit worden? 
 
En toch zijn in onze wereld nog veel, héél veel miljoenen kinderen het kind van de 
rekening! Kinderarbeid, kinderhandel, seksuele uitbuiting van kinderen en kindermis-
bruik komt helaas nog op grote schaal voor. Dit kan en mag niet gebeuren en wij doen 
een beroep op iedereen om daarbij te helpen. 
 
Met ongeveer 35 vrijwilligers runt de Stichting Terre des Hommes aan de Geerepas-
sage 12 in Middelburg een winkel, die (uitsluitend) het doel heeft om geld te verdienen 
voor bekostiging van deze hulp en de strijd tegen dat kindermisbruik. Via onze 
landelijke Stichting worden daarmee projecten in ontwikkelingslanden ondersteund. De 
winkel in de Geerepassage is een echte snuffelwinkel, maar dan wel een bijzondere, 
waar je zowel tweedehands als nieuwe artikelen kunt kopen. Het bestuur nodigt u graag 
uit voor een bezoekje! 
 
 

 
 
 
 

We willen graag uitbreiden…… 
De winkel zal daarom in januari 2017 
verhuizen naar Achter de Houttuinen 48 
en daar is ruimte genoeg voor 
uitbreiding van de verkoop.

 
Maar we hebben meer nodig en daarbij roepen wij uw hulp in. 
Wij doen een beroep op u om: 
-  vrijwilliger (m/v) te worden, die helpt bij de verkoop in de winkel, de ophaalservice 

etc. Een vrijwilliger werkt meestal 1 dagdeel = 4 uur per week. Meestal op 
werkdagen en zo af en toe op zaterdag; 

- goederen voor de verkoop beschikbaar te stellen. Wij zoeken en verkopen 
kleding, boeken, curiosa, speelgoed, schilderijen, antiek, etc.etc. 
Dus als u gaat opruimen, bijvoorbeeld bij een verhuizing, bel dan de winkel van 
Terre des Hommes  (06 - 19996563) en onze ophaalservice maakt een afspraak 
om het bij u thuis op te komen halen; 

- ons te helpen binnen het bestuur (er zijn enkele vacatures voor m/v) 
- donateur te worden van de landelijke Stichting Terre des Hommes Nederland, 

bankrekeningnr. NL10 INGB 0000 2525 25. 
 
 
Informatie 
Over het bovenstaande kunt u telefonisch contact opnemen met onze winkel (06-
19996563) of via een e-mailbericht aan vmatthijsse@tdhmiddelburg.nl 
 
Wij zullen u erg dankbaar zijn voor uw hulp! 
 
  
 



 

 

 
Journalistiek talent gezocht 

Deze digitale nieuwsbrief van de H. Maria Parochie is een journalistiek product, 

samengesteld door vrijwilligers en lezers. 
 
Ter versterking van de eindredactie komen we graag in contact met 
 

Journalistiek talent (v/m) 
 
die de huidige eindredacteur kan bijstaan en vervangen en uiteindelijk zijn taken kan 
overnemen. 
 
Een journalistiek talent beschikt over: 

• een gezonde hoeveelheid nieuwsgierigheid; 

• het vermogen om kort, bondig en vlot te schrijven; 

• wellicht beschikt over een digitale camera om foto’s te maken (in hoge resolutie); 

• wekelijks enkele uurtjes aan de samenstelling van de nieuwsbrief kan besteden. 
 
Wij bieden 

• een zelfstandige, gevarieerde en vooral uitdagende functie; 

• optimale begeleiding; 

• werkplezier; 

• veel en tevreden lezers. 
 
Reacties 
Graag per e-mail naar: nieuws@rkwalcheren.nl 
 
 
 
 

 

H. Maria Parochie Walcheren 
 

Een vitale geloofsgemeenschap! 
 

 

 
 
 
Caritascollecte in Middelburg 

Afgelopen zondag is er door CARITAS in Middelburg gecollecteerd voor de noden in 

eigen parochie en de opbrengst bedroeg € 164,90. 
 
Hartelijk dank aan alle gulle gevers!  
 
Vlissingen houdt de CARITAS-collecte van oktober komend weekeinde. 



 

 

 

 

Kledingbank Zeeland zoekt vrijwilligers 

De Kledingbank Zeeland is een non-profit organisatie die mensen in diepe 

armoede voorziet van gratis kleding, schoenen en textiel. 
 
Deze christelijke vrijwilligersorganisatie helpt op dit moment 3.000 Zeeuwen die 
verkeren in diepe armoede. Deze Zeeuwen zijn allemaal doorverwezen naar de 
Kledingbank door professionele hulpverleners. Het centrale uitgiftecentrum van de 
Kledingbank is gevestigd in Middelburg. In de warme sfeervolle boetiek zorgen 
vriendelijke vrijwilligers ervoor dat elke klant zich welkom en waardevol voelt. Op 
afspraak komt de klant in de boetiek gratis kleding, schoenen en textiel uitzoeken. Een 
kopje koffie, een luisterend oor; er wordt alles aan gedaan om de klant die leeft in de 
druk van langdurig armoede, een hart onder de riem te steken. 
 
Op dit moment kampt de Kledingbank Zeeland met een flink tekort aan vrijwilligers. 
Vooral hebben wij hulp nodig in onze boetiek, het uitgiftecentrum.  
 
We zoeken vrouwen en/of mannen die vanuit hun christelijke overtuiging handen en 
voeten willen geven aan de diaconale opdracht van de kerk. Als vrijwilliger in het 
uitgiftecentrum ontvang je de klanten en help je hen met het uitzoeken van kleding. Je 
werkt in een gezellig team en je staat nooit alleen in de winkel.  
 
Kom je helpen? 
Kom jij ons team versterken? Of kan je ons helpen op projectbasis? We zijn blij met alle 
hulp die we kunnen krijgen! Werktijden zijn uiteraard in overleg. Stuur een mailtje naar 
kledingbankzeeland@gmail.com. Of kijk voor meer informatie over de Kledingbank en 
de vacatures op onze website: www.kledingbank-zeeland.nl 
 
 

 

50 Jaar Mission to Seafarers 

Zondag  9 oktober a.s. zal de oecumenische viering in de Onze Lieve Vrouwekerk in 

Vlissingen in het teken staan van het 50-jarig jubileum van The Mission to Seafarers in 
Vlissingen Oost en de 100-jarige herdenking  van het fenomene pastoraat voor 
zeevarenden. Voorgangers zijn Ank Muller en Ed Visser. 
 
De maandelijkse Caritascollecte zal worden bestemd voor het pastoraat van The 
Mission to Seafares in Vlissingen Oost. 
 



 

 

 INFORMATIE H. MARIA PAROCHIE 

 

website: www.rkwalcheren.nl 
 
Openingstijden secretariaten 
Parochiekern Middelburg 
Maandag tot en met vrijdag 
09.30-11.30 uur 
Telefoon: 0118 - 612860 
Lombardstraat 1 
4331 AA  MIDDELBURG 
secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl 
 
 
Parochiekern Vlissingen 
Maandag tot en met vrijdag 
9.00-12.00 uur 
Telefoon: 0118 - 412247 
Singel 106 
4382 LC  VLISSINGEN 
secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl 
 
 
Telefoon in noodgevallen 

06 53 63 71 30 
 

Pastores 
(telefonisch bereikbaar via de 
de beide secretariaten): 
Paul de Maat en Ria Mangnus 
middelburg@rkwalcheren.nl 
vlissingen@rkwalcheren.nl 
 
Parochiebijdragen 
Middelburg 
NL42 INGB 0000 6586 70 
NL16 ABNA 0231 9007 91 
beide t.n.v. H. Maria Parochie 
Walcheren 
 
Vlissingen 
NL28 INGB 0008 0339 29 
NL53 ABNA 0531 6958 91 
beide t.n.v. H. Maria Parochie 
Walcheren 
 
Bijdrage aan Caritas Walcheren 
NL82 RABO 0117 0296 61 

 
 
 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Kiezen vraagt moed, 
volhouden ook!! 



 

 

 
 

 
 
 

 
■ Zaterdag 8 oktober 

Voorstelling ‘Franciscus spreekt’ in de Gertudiskerk, Grote Markt 10, (ingang 
Kerkstraat) 4611 NR  Bergen op Zoom. Aanvang: 19.00 uur, toegang gratis. De 
kerk is geopend vanaf 18.30 uur. Een vrijwillige gift wordt na afloop op prijs 
gesteld. Meer informatie las u in onze nieuwsbrief van vorige week. 

 
 
■ Zondag 9 oktober (10.00 uur) 

Oecumenische viering in de Onze Lieve Vrouwekerk in het teken van 50 Jaar 
Mission to Seafarers. 
 

 
■ Zaterdag 29 oktober 

Voor de twaalfde keer wordt in 
ons land de Nacht van de Nacht 
(N8 van de N8) gehouden. Dat 
gebeurt in onder meer de H.H. 
Petrus en Pauluskerk in 
Middelburg. 

 

 
 

 
DISCLAIMER NIEUWSBRIEF 
Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder medewerkers en andere belangstellenden van de H. Maria 
Parochie Walcheren, waarvan wij het e-mailadres kennen. Kent u mensen die de nieuwsbrief niet hebben 
ontvangen, maar hem wel graag willen ontvangen? Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: 
nieuws@rkwalcheren.nl. Afmelden? Reply een nieuwsbrief naar hetzelfde e-mailadres. 
Heeft u nieuws of een agendabericht voor de digitale nieuwsbrief? Graag een mailtje naar de redactie: 
nieuws@rkwalcheren.nl. 
Wilt u in ieder geval altijd uw naam en telefoonnummer vermelden, zodat we in voorkomend geval 
contact met u kunnen opnemen? Inzenden kan tot en met donderdag (tenzij anders aangegeven). 
Wanneer u ons foto’s stuurt kunnen wij deze uitsluitend plaatsen, wanneer daarvoor geen rechten (ook 
aan derden) zijn verschuldigd. Wilt u dat uitdrukkelijk in uw email vermelden? Voorts wordt u gevraagd de 
naam van degene die de foto heeft gemaakt te vermelden. Tekst en foto’s (alleen in hoge resolutie) 
moeten afzonderlijk en altijd in jpg-formaat worden aangeleverd. Anders blijft publicatie achterwege! 
Overname van teksten uit deze digitale nieuwsbrief is uitsluitend toegestaan onder vermelding van: 
''Bron: digitale nieuwsbrief R.K. Walcheren.nl’’ 
Voor het overnemen van foto’s dient vooraf schriftelijke toestemming te worden verkregen van de 
eindredacteur. Op bepaalde foto’s berust namelijk auteursrecht. 
De digitale nieuwsbrief van de H. Maria Parochie Walcheren wordt verspreid door bureau 
Creatieve Communicatie Zeeland. 

 

 


