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Allerzielen 
 

‘De moerbijtoppen ruischten’; 
God ging voorbij; 

neen, niet voorbij, hij toefde; 
Hij wist wat ik behoefde, 

en sprak tot mij; 
 

Sprak tot mij in de stille, 
de stille nacht; 

gedachten, die mij kwelden, 
vervolgden en ontstelden, 

verdreef hij zacht. 
 

Hij liet zijn vrede dalen 
op ziel en zin; 

‘k voelde in zijn’ vaderarmen 
mij koestren en beschermen, 

en sluimerde in. 
 

De morgen, die mij wekte 
begroette ik blij. 

Ik had zo zacht geslapen, 
en Gij, mijn Schild en Wapen, 

waart nog nabij. 
 

Nicolaas Beets, 
Dominee en hoogleraar theologie 

 
 
 

Voor de vieringen op Allerzielen: zie pagina 4. 



 

 

Jaar van de Barmhartigheid (deel 3)
Dit jaar is door paus Franciscus uitgeroepen tot Jaar van de Barmhartigheid. Op 
verschillende manieren wordt daar aandacht aan besteed. 
 
 
Houtsculptuur: Omer Gielliet                                          Foto: © Peter Vrancken 
 
 
 
Sinds medio oktober publiceren we wekelijks een werk van Barmhartigheid. Daarvoor 
brachten we een bezoek aan Omer Gielliet, emeritus-priester in Breskens en daarnaast 
ook een gerenommeerd kunstenaar. Gielliet verbeeldde de werken van barmhartigheid 
in houtsculpturen. 
 
Deze week deel 3: de naakten kleden. ,,Wat je voor een ander doet, doe je voor Mij’’, 
zegt Jezus. ,,Als je alleen maar een nummer blijft, ben je naakt.’’ 
 

 



 

 

Kardinaal Eijk over ‘voltooid’ leven 

Begin oktober maakte minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) 

namens het kabinet bekend, dat er gewerkt wordt aan wetgeving over hulp bij 
suïcide aan mensen die hun leven ‘voltooid’ achten. 
 
Kardinaal Wim Eijk, referent voor medische ethiek namens de Nederlandse 
Bisschoppenconferentie, reageerde als volgt op die plannen. 
 
 
Het gaat om situaties waarin lijden 
uitzichtloos en ondraaglijk wordt geacht, 
niet vanwege een medische grondslag, 
maar omdat betrokkenen door verlies 
van dierbaren, eenzaamheid, 
verminderde mobiliteit of verlies van 
persoonlijke waardigheid hun leven niet 
meer zinvol vinden en bijgevolg een 
persistente actieve wens hebben om te 
sterven. 
Daarbij denkt het kabinet vooral aan 
mensen op leeftijd, overigens zonder 
een leeftijdgrens aan te geven. 
 

 
Kardinaal Eijk.      Foto:Aartsbisdom Utrecht 

 
 
Met deze nieuwe wet wil het kabinet recht doen aan de autonomie van mensen. Voor 
deze autonomie zou de plicht om het leven te beschermen moeten wijken in een aantal 
situaties, waarin het leven voor henzelf geen waarde meer heeft. Deze redenering, het 
fundament onder de nieuwe wet, is principieel onjuist. 
 
Relatieve autonomie 
De autonomie van de mens is relatief. 
Zijn autonomie houdt niet in dat hij over 
zijn leven mag beschikken. Het 
menselijk lichaam is geen bijkomstige, 
maar een essentiële dimensie van de 
menselijke persoon en deelt in diens 
essentiële waardigheid, die nooit 
verloren gaat, ook al meent betrokkene 
dat dit wel het geval is. De mens is in 
zijn geheel, lichamelijk en geestelijk, 

geschapen naar Gods beeld en 
gelijkenis. God en wie naar Zijn beeld 
geschapen zijn, zijn altijd een doel in 
zich en geen louter middel tot een doel.  
 
Door het leven te beëindigen om aan 
het lijden een einde te maken wordt het 
lichaam en daarmee de menselijke 
persoon, gedegradeerd tot een middel 
om het lijden weg te nemen. 

 
Dat de mens de vrijheid heeft om zijn leven te (laten) beëindigen, veronderstelt dat de 
vrijheid een hogere waarde is dan het leven. Dat is ook waar, maar het leven is wel een 
fundamentele waarde met betrekking tot de vrijheid: zonder leven is er geen vrijheid. De 
beëindiging van het menselijk leven is tevens de beëindiging van de menselijke vrijheid. 
 
De nieuwe wet die het kabinet voor ogen staat, zal in zekere zin de autonomie van 
mensen met een stervenswens vergroten, maar dat betreft dan de uiterlijke autonomie, 
dat wil zeggen met betrekking tot factoren die de vrijheid van buitenaf beperken 
(gezagsdragers, wetten en sociale druk). 



 

 

 
Innerlijke vrijheid 
Maar geldt dat ook voor de innerlijke vrijheid? Echte, innerlijke autonomie is de 
innerlijke kracht die de mens in staat stelt om uit zichzelf, zonder dat het hem wordt 
opgelegd, moeilijke, maar ethisch goede keuzes te maken. Dit geldt in het bijzonder bij 
de keuze om het leven voort te zetten. Die innerlijke kracht is ongetwijfeld nodig als 
mensen de ongemakken en beperkingen van de ouderdom aan den lijve ervaren. 
 
Trouwens, ook op de verruiming van de 
externe vrijheid valt wel het een of ander 
af te dingen. Als oudere mensen de 
mogelijkheid hebben om relatief 
eenvoudig uit het leven te stappen en 
dat een trend zou worden, dan is het 
niet denkbeeldig dat zij zich onder druk 

gezet voelen om van die mogelijkheid 
dan ook maar gebruik te maken. Wie 
een ‘kostenpost’ wordt voor de 
gezondheidszorg, zou zich bijna 
schuldig gaan voelen, als hij 
desondanks zijn leven zou willen 
voorzetten. 

 
Kortom, de plicht om het leven te beschermen moet niet wijken voor het respect 
voor de autonomie. 
 
 

Bron: www.rkkerk.nl 
 

Bewerking tekst en foto: 
Peter Vrancken 

 
 

 

Vieringen op Allerzielen 
Op Allerzielen, woensdag 2 november a.s., zijn er twee vieringen: 
 
Woord- en Communieviering in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg om 19.00 
uur. Voorganger: pastoraal werkster Ria Mangnus 
 
Eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen om 19.00 uur. 
Voorgangers: pastoor Paul de Maat en pastoraal werker Ed Visser 
 

 
 
 
Lezing Leo Feijen 
Op maandag 21 november komt Leo Feijen, bekend van radio en televisie (onder 
andere de Kloosterserie bij de KRO) en van verschillende publicaties (zoals Geloven op 
zondagmorgen)  een lezing houden over ‘ParochieOpbouw’. 
 
Uit reacties op zijn lezingen in andere parochies kunnen we nu al zeggen: tet beloofd ’n 
boeiende avond te worden. 
 
U bent van harte welkom op maandag 21 november om 19.30 uur in de Eligiuszaal 
van de R.K.-kerk in Oostburg. 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

■ 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. U las hier meer over 
in de vorige nieuwsbrief! 

 
 
 
■ Zondag 6 november (09.30)

In de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen houdt Caritas een 
levensmiddeleninzameling ten behoeve van de Voedselbank Walcheren. 

 
 
■ Maandag 12 december (13.30-16.30 uur)

In de H.H. Petrus en Pauluskerk in Middelburg wordt de jaarlijkse adventsviering 
voor mensen van 70 jaar en ouder gehouden. Na de eucharistieviering is er een 
gezellig samenzijn in de brasserie van woonzorgcentrum Willibrord (naast de 
kerk). Vooraf graag aanmelden via de aanmeldstrook in de kaart die bij u 
bezorgd wordt. Eigen bijdrage: € 5.00. 

 
 
■ Woensdag 14 december (14.00)

In de Blauwe Zaal van speeltuinvereniging Lammerenburg wordt de 
adventsviering voor ouderen vanaf 72 jaar gehouden. Tijdens de 
eucharistieviering wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. 
In de komende uitgave van Getijden staat een persoonlijke uitnodiging. 

 
 
 
 

 

 
 

Als je iets wil, 
spant de hele wereld samen, 

om je daarbij te helpen!! 



 

 

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 
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 

 
 
 
 

 
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. 

 

 
 


