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In memoriam Annie Bleuel 

Donderdag 3 november is er in de aula van het crematorium afscheid genomen 

van Annie Bleuel. Zij was een markante vrouw in onze parochie. 
 
Annie verzorgde destijds samen met Trees Schoenmakers de bloemen in de kerk. 
Annie was ook lid van het toenmalige dameskoor. Ook voor het huishoudelijk werk in de 
kerk en de pastorie kon men een beroep doen op haar. 
 

 
 

Samen met Trees Schoenmakers heeft 
zij destijds de gewaden voor de 
acolieten en misdienaars gemaakt die 
nog steeds in gebruik zijn. 
 
Ze was een vrijwilligster die altijd 
klaarstond en die als zij dat nodig vond 
ook duidelijk voor haar mening 
uitkwam. Annie ging de laatste jaren 
altijd op iedere woensdagmorgen en 1 
keer per maand op vrijdagmorgen naar 
de viering in de kapel en kwam daarna 
koffie drinken in de pastorie.  
 
Wij zullen met dankbare gevoelens en 
herinneringen aan haar terugdenken. 
Tevens wensen wij de familie kracht en 
sterkte nu en de komende tijd met dit 
grote verlies. 
 
Namens de Pastoraatsgroep, 
Leonie van den Berg – de Zwarte 



 

 

Jaar van de Barmhartigheid (deel 5)

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 5: de zieken helpen en bijstaan. Een luisterend oor bieden, dan ben 
je een engel van God. Engelen zijn de boodschappers van God. 
 

 
 



 

 

Meneer Trump, u bent het mannetje 

Beste meneer Trump, er is niets zo erg als een slechte verliezer. Laat me u 

daarom vanuit het kleine Nederland feliciteren met de politieke overwinning die u 
gisteren hebt behaald. 
 
 
Tekst: Annemarie Latour 
 
 
U nam het op tegen Hillary, niet de eerste de beste. U verliet uw gouden paleis en ging 
de boer op met uw straatvechtersmentaliteit. En kijk eens wat het u heeft opgeleverd: u 
bent het mannetje. 
 
Olifant 
Ik moet toegeven dat u het strategisch hebt aangepakt. Eerst zorgt u ervoor dat u bij de 
Republikeinen in beeld komt – de Grand Old Party met als mascotte een olifant. Het 
zou flauw zijn om hier een toespeling te maken op de porseleinkast, dus dat doe ik niet. 
U kunt zelf het beste beoordelen of de Republikeinse partij vergeleken kan worden met 
een dikhuid die niets vergeet. 
 
Tot mijn verbazing las ik trouwens dat in de tijd van Abraham Lincoln – uw 
legendarische voorganger – de Republikeinen bekend stonden als verenigd en 
progressief. Maar zoals u heeft gemerkt, is de Grand Old Party dat allang niet meer. 
Conservatieve en liberale facties varen binnen uw partij een eigen koers, zeker vanaf 
het moment dat u zich kandidaat stelde voor het presidentschap. 
Maar dat kwam ergens ook goed uit. Wie wil winnen, heeft reuring nodig, dus onder de 
noemer ‘verdeel en heers’ zette u voet op de verkiezingspodia. Uw boodschap was 
meteen luid en duidelijk: wie nog steeds denkt dat Amerika een smakelijk broodje 
hotdog is, vergist zich in de mosterd. 
 

 
 



 

 

 
Hotdogparadijs 
U sprak over muren om profiteurs en criminelen buiten het Amerikaanse hotdogparadijs 
te houden. Daarbij vergat u trouwens wel – mocht u het niet in de gaten hebben gehad 
– om uw eigen belastingaangifte en uw bedrijfs-C.V. op tafel te leggen. 
Niet veel later sprak u over vrouwen op een manier die mannen in hun gezag moest 
bevestigen. Allemaal ouwe-jongens-krentenbrood natuurlijk, hoewel ik me toch steeds 
heb afgevraagd hoe Melania zich als immigrantenvrouw moet hebben gevoeld. 
Ook liet u tijdens uw campagne merken gevoelens te hebben voor etnische 
minderheden en gehandicapten. Opvallend genoeg deed u daarbij geen enkele moeite 
om uw minachting te verbergen, wat een slimme manier was om uw gladiatorenstatus 
te vergroten. 
 
Gevoelige snaar 
Alle zeilen zijn bijgezet om Hillary te verslaan. Zo kwam daar ineens uw belofte voorbij 
om abortus illegaal te maken en minstens één behoudende rechter in het Federaal 
Hooggerechtshof aan te stellen. Een meesterzet, want daarmee had u conservatief-
christelijk Amerika meteen in de pocket. Van Amish tot evangelisch, en van protestant 
tot katholiek: u wist de gevoelige snaar te raken. 
 
Dat u inmiddels voor de derde maal getrouwd bent, doet er dan even niet toe. Ook niet 
dat u in het verleden nogal eens geswitcht bent van pro-life naar pro-choice en weer 
terug. Uiteraard neem ik het u ook niet kwalijk dat u vrouwen, immigranten, etnische 
groeperingen en gehandicapten wegzet als minderwaardig, illegaal, crimineel en 
lachwekkend. Want laten we wel wezen, het doel heiligt de middelen. 
 
Op een kratje 
Toch heb ik vannacht niet goed kunnen slapen, meneer Trump. In het donker vroeg ik 
me af hoe u Amerika weer ‘great’ wil maken. Gaat u straks op een kratje op de 
straathoek staan om eenheid en verzoening te prediken? Of kunnen we u dan niet zien 
vanwege het cordon bodyguards dat u moet beschermen tegen de boze massa? 
 
Of gaat u alsnog belasting betalen, zodat uw Amerika straks betaalbare hulp kan bieden 
aan kinderen die – uiteraard zonder abortus – gehandicapt ter wereld komen? 
Misschien dat u dan meteen voor de broodnodige morele bemoediging kunt zorgen? 
 
Hallo? Bent u er nog, meneer Trump? 
 
 
 
 
 
 
 

 

H. Maria Parochie Walcheren 
 

Een vitale geloofsgemeenschap! 
 

 



 

 

Aanbod tiener- en jongerenactiviteiten vanuit het Bisdom 
Breda 

Ook in dit nieuwe werkjaar 2016-2017 worden er vanuit Jong Bisdom Breda 

allerlei diocesane activiteiten en bijeenkomsten aangeboden, voor en door 
jongeren. 
 
Enkele bijeenkomsten hebben reeds plaatsgevonden, anderen staan nog te gebeuren. 
Hier vindt u een overzicht van de activiteiten die al vaststaan, zodat deze data kunnen 
worden vrijgehouden. Meer informatie over de verschillende activiteiten, en nieuw 
aanbod, is (te zijner tijd) te vinden op de Facebookpagina Jong Bisdom Breda, de 
website van het bisdom Breda, en binnenkort ook op de website van het Sint 
Franciscus Centrum. 
 
Meerdaagse activiteiten Jong Bisdom Breda 
- Tienerweekend (primeur!): 3- 5 februari 2017 te Oosterhout (vormsel leeftijd – 16 

jaar) 
- Jongerenbedevaart Banneux (primeur!): 6-7 mei 2017 (16 – 30 jaar) 

Dag(deel) activiteiten Jong Bisdom Breda 
- Paus & Pils (maandelijkse WJD vervolgavond) 

zaterdag 12 november in Bergen op Zoom 
- Kerstbijeenkomst: zaterdag 17 december 2016 
- Jongerenbijeenkomst (begin Vastentijd): zondag 5 maart 2017 
- Palmzondag: zondag 9 april 2017 
- Bibliodrama, Theater in de Kerk: zaterdag 13 mei in Chaam 
- Laaiend Vuur: maandag 5 juni in Roosendaal 
- Jongerenbijeenkomst (afsluiting jaar): zomer 2017 
 
Overig aanbod tieners en jongeren 
Naast het aanbod vanuit Jong Bisdom Breda, zijn er ook nog allerlei andere katholieke 
activiteiten voor tieners en jongeren dit jaar. Op de Facebook-pagina Jong Bisdom 
Breda wordt ook hieraan bekendheid gegeven. 
 
Bericht naar aanleiding van Wereldjongerendagen Krakau
Afgelopen zomer is er een groep van 18 
deelnemers en begeleiders vanuit het 
bisdom Breda afgereisd naar Krakau, 
voor de WJD aldaar. De WJD 2016 zijn 
in woord en beeld (her) te beleven met 
het katholiek jongerentijdschrift Omega 
Magazine. Eind oktober brachten zij een 

speciale glossy uit ter ere van dit 
grootse evenement. Per parochie 
worden er twee exemplaren kosteloos 
beschikbaar gesteld. WJD-gangers zelf 
ontvangen ook een exemplaar. Mocht u 
de WJD-glossy willen bijbestellen, 
dan kan dit via www.webwinkel.wkj.nl. 

 
Een overzicht van de reis van de bisdommen Breda, Rotterdam en Paramaribo, is 
ook digitaal te vinden op http://www.bisdomrotterdam.nl/wjd 
 
 
 

Bron: Vicariaat Middelburg 



 

 

Kerken werken samen voor Schuldhulp 

De Gasthuiskerk, Koorkerk, H. Maria Parochie Walcheren, Kruiskerk en de 

protestantse gemeente Middelburg hebben met elkaar de Stichting Schuldhulp 
Middelburg opgericht. 
 
Met deze Stichting willen ze, geïnspireerd door de Bijbelse motivatie  ‘omzien naar 
zwakkeren in de samenleving’, hulp bieden aan mensen in de schulden. En u kunt 
daarbij helpen. 
 
Armoede in Middelburg? 
Misschien bent u geneigd om te denken dat het met de armoede en 
schuldenproblematiek in Middelburg wel meevalt. Niet is echter minder waar.  In de 
gemeente Middelburg ontvangen 1330 mensen een bijstandsuitkering. Het aantal 
bijstandsuitkeringen in Middelburg groeit harder dan gemiddeld. Bij de Gemeente 
Middelburg lopen nu 341 trajecten voor officiële schuldhulpverlening. Veel van deze 
mensen (ca. 30%) komen na verloop van tijd opnieuw in de problemen. 
 
Waarom Stichting Schuldhulp Middelburg? 
Natuurlijk zijn er al veel instanties die zich met schuldenproblematiek bezighouden. Dit 
is echter vaak niet voldoende omdat het aan individuele begeleiding ontbreekt. Op vele 
tientallen plaatsen in Nederland bestaat reeds een afdeling van Schuldhulpmaatje, de 
landelijke organisatie die zich om de financiële problemen van deze mensen 
bekommert  en waarbij de Stichting Schuldhulp Middelburg is aangesloten. 
Stichting Schuldhulp Middelburg wil, in aanvulling op de dienstverlening van de 
professionele instanties, hulp verlenen aan mensen die met een schuldenproblematiek 
te maken hebben. Deze hulp bestaat niet uit het helpen met geld, maar uit begeleiding 
bij het voorkomen en het oplossen van schulden. Dit gebeurt door praktische 
ondersteuning, door naast degene te gaan staan die schulden heeft. Bij ons werk willen 
wij graag samenwerken met de professionele instanties. 
 
Helpt u mee? 
Voor het bieden van deze hulp wordt een beroep gedaan op vrijwilligers: de 
SchuldHulpMaatjes. De vrijwilliger helpt om nog op tijd het tij te keren, geeft 
ondersteuning tijdens een traject van schuldsanering en helpt ook daarna om de 
financiële huishouding op orde te houden. Natuurlijk krijg je eerst een opleiding. De 
landelijke vereniging voor schuldhulpverlening, Schuldhulpmaatje, verzorgt deze 
opleiding. Na de opleiding kun je aan de slag als gecertificeerd ‘maatje’. Je bezoekt de 
mensen thuis en je bent de steun en toeverlaat voor mensen die financieel zijn 
vastgelopen of dat dreigen te raken. Je wordt begeleid door Willemien Treurniet. 
 
Voel je je aangesproken door het werk van de Stichting Schuldhulp Middelburg? Wil je 
meer weten of wil je je aanmelden als vrijwilliger? Neem dan contact op met de 
coördinator Willemien Treurniet via e-mail: coordinatormiddelburg@gmail.com . 
Misschien bent u niet in de gelegenheid als maatje te fungeren maar wilt u wel het werk 
van de Stichting Schuldhulp Middelburg financieel ondersteunen? Het opleiden van de 
maatjes kost immers geld. Uw bijdrage is van harte welkom op de eigen bankrekening: 
IBAN: NL26 RABO 0313 4593 55 t.n.v. Stichting Schuldhulp Middelburg. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun! 
Hans van Poll, 
Voorzitter Stichting Schuldhulp Middelburg, 
Voorzitter Caritas H. Maria Parochie Walcheren 



 

 

 

 
 
 

Presentatie EHOC-boeken op sterfdag Elly Hillesum 

Van harte nodigen wij u uit voor de presentatie van twee nieuwe publicaties. 

 
In de eerste plaats een nieuw deel in de serie ETTY HILLESUM STUDIES, die onder 
eindredactie van Klaas A.D. Smelik verschijnt. Deel 8 is getiteld: ETTY HILLESUM IN 
WEERWIL VAN HET JOODSE VRAAGSTUK, een uitgave van uitgeverij Garant. 
 
Het Joodse vraagstuk interesseerde Etty Hillesum niet bijzonder, totdat de Duitse 
bezetting hierin verandering bracht. In deel 8 worden deze wending en de gevolgen 
daarvan in het leven van Etty Hillesum vanuit verschillende invalshoeken belicht. 
Bijdragen van Lotte Bergen, F.J. Hoogewoud, Hans Krabbendam, Alexandra Nagel, 
Gerrit Van Oord, Klaas A.D. Smelik, Margreet Stelling, Jurjen Wiersma en Peter de 
Wind. 
 
In de tweede plaats de publicatie WACHTEN JULLIE OP MIJ? Een boek met foto’s van 
en over Etty Hillesum, samengesteld door Ria van den Brandt en Klaas A.D. Smelik, 
een uitgave van uitgeverij Balans. De meeste van deze foto's berusten in de archieven 
van het Joods Historisch Museum te Amsterdam. Tegenover elke afbeelding staat een 
passend citaat uit de nagelaten werken van Etty Hillesum, niet alleen in transcriptie, 
maar ook in haar originele handschrift. 
 
Wie is Elly Hillesum? 
Etty Hillesum werd in 1914 in Middelburg geboren Meer lezen? Klik dan op deze link  
http://www.ettyhillesumcentrum.nl/nl/etty-hillesum/19-leven 
 
Boekpresentatie 
De dubbele boekpresentatie vindt plaats op woensdag 30 november a.s. van 15.30-
17.30 uur in het Archiefcafé van het Zeeuws Archief, Hofplein 16 in Middelburg. 
De eerste exemplaren van beide publicaties zullen worden aangeboden aan drs. J.M.M. 
Polman, Commissaris van de Koning in Zeeland, en aan dr. J.L. Kool-Blokland, 
directeur van het Zeeuws Archief.  
 
Twee auteurs, Lotte Bergen en Klaas A.D. Smelik, zullen in het kort vertellen waarover 
hun artikel gaat en wat het bijdraagt aan de bestudering van Etty Hillesum en haar 
geschriften. 
 
Beide boeken zijn na afloop van de presentatie verkrijgbaar en kunnen ook worden 
besteld bij het EHOC via info@ehoc.nl. De prijs van Etty Hillesum in weerwil van het 
Joodse vraagstuk bedraagt € 23,-. Wachten jullie op mij kost € 19,95. 
 
Wilt u de boekpresentatie bijwonen, wilt u dan zo vriendelijk zijn u vóór 26 
november aan te melden via: info@ehoc.nl. De toegang is vrij. Drankje na afloop. 



 

 

Vrijwilligers gevraagd 

Bent u liefhebber van bloemen en tuinen en komt u geregeld naar de Onze Lieve 

Vrouwekerk in Vlissingen? 
 
Dan kunt u zien dat er veel aandacht en tijd wordt besteed aan de bloemversiering en 
aan de kerktuin. 
 
Wij zoeken nog vrijwilligers die de bloemengroep willen komen versterken om dit werk 
te kunnen blijven doen. Daarnaast zoeken we vrijwilligers om de (grote) tuin te 
onderhouden zodat deze er verzorgd uit blijft zien.  
 
Voelt u er iets voor om onze groep te komen versterken dan kunt u contact opnemen 
met het secretariaat, telefoon 0118-412247 en u wordt terug gebeld. 
 
Namens de bloemengroep, 
Jo Miltenburg 
 
 
 
 
 

Nieuws van Caritas 

Komende zondag, 13 november, zal in 

de Onze Lieve Vrouwekerk de 
maandelijkse Caritascollecte worden 
gehouden voor de Kerstpakkettenactie 
van de Raad van Kerken Vlissingen.  
 
Deze worden uitgedeeld onder 
asielzoekers, thuislozen en mensen met 
een minimum inkomen. 

 
Foto: © Peter Vrancken 

  
Levensmiddeleninzameling 
De levensmiddeleninzameling door Caritas in de Onze Lieve Vrouwekerk op 6 
november j.l. voor de Voedselbank Walcheren was een geslaagde actie. 
 
Hartelijk dank voor alle gaven. 
 
 
 
  

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 

 



 

 

  

 
 

 
■ Woensdag 23 november (14.00 uur)

Gespreksmiddag in de pastorie van de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen 
over ‘God in het christendom en de islam’, georganiseerd door het 
Ouderenpastoraat en de KBO Vlissingen. Spreker: ds. Jolande van Baardewijk. 

 
 
■ Woensdag 30 november (15.30 – 17.30 uur)

Dubbele boekpresentatie van het Etty Hillesum Onderzoekcentrum in het 
Archiefcafé van het Zeeuws Archief, Hofplein 16 in Middelburg. Toegang vrij, 
maar vooraf per e-mail aanmelden via info@ehoc.nl 

 
 
■ 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 uur)

In de Blauwe Zaal van speeltuinvereniging Lammerenburg wordt de advents-
viering 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. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Echt liefhebben: 
niet ‘omdat’, 

maar ondanks’!! 
 



 

 

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. 

 

 
 


