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Bernard van Lamoen verlaat Zeeland 
Pastoraal werker Bernard van Lamoen vertrekt uit de H. Maria Parochie en de H. Pater 
Damiaanparochie. Bisschop mgr. dr. Jan Liesen heeft hem met ingang van 1 januari 
2017 benoemd tot pastoraal werker in de H. Norbertusparochie in Roosendaal. Onder 
andere Middelburger Geerten Kok is daar werkzaam als teamleider. 
 
Dat is zojuist (zondag 4 december) in een kanselbericht bekend gemaakt tijdens alle 
vieringen in beide parochies. Het complete kanselbericht leest u op de volgende pagina. 
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Kanselbericht H. Pater Damiaanparochie en H. Maria 
Parochie 4 december 2016 

Namens de parochiebesturen van de H. Pater Damiaanparochie en de H. 

Mariaparochie en namens het pastoraal team wil ik u de volgende mededeling 
doen. 
 
Pastoraal werker Bernard van Lamoen is vanaf 1 september 1997 werkzaam voor de 
Mariaparochie op Walcheren. Vanaf 1 oktober 2013 is zijn zending verbreed naar de 
Pater Damiaanparochie te Goes. Vanaf deze datum zijn de leden van het pastoraal 
team voor beide parochies gaan werken. 
 
Bernard van Lamoen heeft aan de bisschop gevraagd na 19 jaar in onze regio gewerkt 
te hebben een nieuwe benoeming te mogen krijgen. Dat is gehonoreerd. Met ingang 
van 1 januari 2017 gaat hij onze parochies verlaten. Per deze datum wordt hij benoemd 
als pastoraal werker in de Sint Norbertusparochie te Roosendaal. 
 
Bernard krijgt in de Sint Norbertusparochie twee taken. Hij wordt voor 50% van de 
werktijd projectleider van het ´Seniorenproject Roosendaal-Zuid´ dat in december 2016 
van start gaat. Met dit driejarig project wil de Sint Norbertusparochie inspelen op de 
eigentijdse sociale noden en vragen van ouderen. Het Seniorenproject probeert een 
antwoord te bieden op de behoefte aan contact, begeleiding en zingeving bij kwetsbare 
ouderen en mensen in hun omgeving.  
 
Daarnaast wordt Bernard van Lamoen voor 50% van de werktijd benoemd als pastoraal 
werker binnen het pastoraal team van de Sint Norbertusparochie. Hij gaat een bijdrage 
leveren aan het pastoraat ´Jonge gezinnen´, en aan het individueel en algemeen 
pastoraat.  
 
Wij gunnen Bernard van harte deze nieuwe uitdaging. Hij heeft veel betekend voor de 
beide parochies en de samenwerking in het gebied Boven de Schelde. 
 
Op zaterdagmiddag 14 januari kan van Bernard afscheid genomen worden om 
14.00 uur in de Petrus en Pauluskerk te Middelburg. 
 
In overleg met het bisdom van Breda wordt gekeken op welke wijze de vacature 
ingevuld kan worden die ontstaat met het vertrek van Bernard van Lamoen. 
 

 
 
 

 
Het laatste parochienieuws 

 
leest u altijd in de  

 
digitale nieuwsbrief 

 
 

 



 

 

Vier vragen aan Bernard van Lamoen 
Hoe kijk je terug op ruim 19 jaar 'Zeeland? 
,,Een heel mooie tijd is dat geweest. En het is vreemd om nu al van ‘geweest’ te 
spreken, want ik ben nog helemaal hier. Het zal wel een tijd duren voordat het ‘uit mijn 
systeem’ is. Hoe vertrouwd en bekend het aanvoelt om in Middelburg of Vlissingen voor 
te gaan – dat zal ik nergens zo meer krijgen. Je kent zoveel mensen, met wie je intense 
dingen hebt gedeeld. Maar ook in de Damiaanparochie was mijn ervaring hetzelfde: 
meteen zijn mensen hartelijk en open – er is en bijzondere klik. Zonder dat is dit werk 
ook niet goed te doen, denk ik, maar je moet het krijgen – het laat zich niet dwingen.  
Het clichébeeld waarmee vrienden en bekenden ons indertijd vanuit Brabant naar hier 
lieten vertrekken (dat mensen hier ‘gesloten zijn’ en ‘niet terugpraten’) heeft zich nooit in 
het echt doen gelden. Steeds is het gelukt om goed en prettig contact te leggen met 
allerlei mensen. Dat heeft me goed gedaan. Nou ja, ik ben dan ook niet voor niets ruim 
19 jaar gebleven…  
 
En het andere dat ik wil noemen is dat ik in die tijd zo veel heb mogen leren. Het was 
een theologische verdieping in de praktijk. Het pastorale werk bleek voor mij ook een 
spirituele weg, een zoektocht naar Gods werkzame aanwezigheid onder ons mensen. 
En ik maakte een ontwikkeling door. Het voorrecht om in het weekend voor te gaan in 
vieringen, jaar op jaar de gang door het liturgisch rooster heen, door de bijbel heen, de 
groene en de paarse tijd… Dat werd ook een innerlijke weg. Het dopen van pasgeboren 
kinderen en het verzorgen van een uitvaartdienst met soms een heel volle kerk en soms 
drie mensen en geen directe nabestaanden – heel bijzonder. Zo’n lange periode kan ik 
niet eventjes gauw in één antwoord recht doen. 
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Het zijn zoveel ervaringen, zoveel 
verhalen. En er is ook weemoed over de 
intense contacten die toch ook weer 
over moesten gaan. Omdat zich nieuwe 
mensen en problemen bleven 
aandienen die ook weer hun aandacht 
vroegen… Je wilt dikwijls meer dan er 
kan. 

 
 
De overgang naar de Damiaanparochie, een paar jaar geleden alweer, heb ikzelf 
voorbereid als teamleider en voorzitter van de projectgroep voor het 
samenwerkingsverband. Dat was pastoraal opbouwwerk. Werken aan de toekomst die 
gezamenlijk is. Iets wat ik heel graag heb gedaan, met fijne mensen. En… iets dat ik in 
mijn vingers bleek te hebben. Die kans moet je maar krijgen, daar ben ik dankbaar voor.  
Toch viel het inwerken in Rilland, Hansweert en Kwadendamme, waar ik me na de 
overstap vanuit Walcheren vooral op zou gaan richten, me ook wel tegen. Hoeveel tijd 
en energie dat kost, hoe langzaam het gaat voordat je namen en situaties kent. Daar 
heb ik me een beetje op verkeken. 
 
Het geduld en gewoon de vriendelijkheid en gepaste schroom van parochianen en 
collega’s toen ik langzaam helemaal weer mocht opkrabbelen na dat herseninfarct zal ik 
nooit vergeten.´´ 
 



 

 

En hoe kijk je vooruit naar de nieuwe omgeving in Roosendaal met een oude 
bekende als teamleider?  
,,Je doelt op Geerten Kok, die in Zeeland dekenaal coördinator is geweest. Maar toch 
was (en is) het op een bepaalde manier met hem ook opnieuw ‘kennismaken’, kijkend 
naar wat voor ons ligt. Dat laatste is voor mij toch een welkome wending van 
perspectief. Ik ben een beetje nostalgisch van aard en er is zoveel om naar terug te 
kijken, hier… Het lijkt me goed om aan een nieuw avontuur te beginnen. Een situatie 
waar ik geen verleden heb en alles weer helemaal vóór me ligt. En ook een werksetting 
waarin ik me niet langer met de volle breedte van het basispastoraat hoef bezig te 
houden in al zijn aspecten, vormen en samenhang. De nieuwe start betekent ook dat ik 
me op enkele specifieke taken ga concentreren. Hoe graag ik ook altijd met alles en 
iedereen tegelijk bezig was en hoe goed ik als teamleider het geheel ook kon 
overzien.´´ 
 
Blijf je in Middelburg wonen? Ofwel, blijf je parochiaan? 
,,Nee, er komt een verhuizing. We gaan in Brabant wonen.´´ 
 
Bernard ging zelf voor tijdens de viering in de Willibrordkapel in Domburg. Hoe 
werd er in Domburg op jouw naderende vertrek gereageerd? 
,,Zo aardig en vriendelijk als het daar altijd verloopt. Eerst kwam de gelukwens en toen 
pas de opmerking dat ze niet graag zonder mij willen en me zullen missen. En precies 
zo voel ik het ook: dit is goed, maar doet ook pijn.´´ 
 

De Sint Norbertusparochie in Roosendaal 
Deze parochie bestaat uit vier kerken, waarvan u hieronder de foto’s ziet. 
 

 
Sint Joseph 

 
 

 
Moeder Gods 

 
 

 
Onze Lieve Vrouw van 
 Altijddurende Bijstand 

 

 
Heilige Maria 
Hemelvaart 

 



 

 

 

Kerstpakketten 

Traditiegetrouw ontvangen veel mensen in de maand december een kerstpakket 

of –attentie. 
 
Het is een blijk van waardering dat door de ontvanger vaak op hoge prijs wordt gesteld. 
De inhoud is ook mooi, maar dat is niet het belangrijkste! 
 
Er zijn nogal wat mensen en gezinnen in onze samenleving, die juist die inhoud heel 
goed zouden kunnen gebruiken. December is een dure maand en dan is het voor deze 
mensen (extra) moeilijk om de touwtjes aan elkaar te knopen. 
 
Caritas zorgt al voor een pakket in een aantal situaties. Maar als we om ons heen 
kijken, zien wij nog meer gezinnen en alleenstaanden, waar een dergelijk pakket zeker 
welkom zou zijn. 
 
Heeft u een pakket ‘over’ en wilt u dat  -via ons-  weggeven? Bel dan Ria Borgs 
(0118-413292) of Vinus Matthijsse (0118-625714) en zij halen het bij u op. 
 
Bij voorbaat dank 
Het Caritasbestuur 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

H. Maria Parochie Walcheren 
 

Een vitale geloofsgemeenschap! 
 



 

 

www.katholiekleven.nl  

 

 
 
 
 

 

Katholiekleven.nl 
geeft je inspiratie voor je 
dagelijkse leven. Bekijk de 
video’s en volg het via Facebook 
en YouTube.  
Katholiekleven.nl is een initiatief 
van de Nederlandse 
bisschoppen. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bisschop Liesen in Geloofsgesprek over het Onze Vader 

In het Geloofsgesprek sprak bisschop Liesen vanmorgen (zondag 4 

december) met Leo Fijen over het Onze Vader. 
 
Met ingang van de Advent (27 november jl.) werd de nieuwe vertaling van het Onze 
Vader ingevoerd in de liturgie. 
 
De bisschop gaat in op de bedes in het Onze Vader: ,,Denk aan de bede ‘geef ons 
heden ons dagelijks brood’. Waar bid je eigenlijk voor als je altijd brood in huis 
hebt?’’ 
 
Ook spreekt de bisschop over de bede ‘breng ons niet in beproeving’. Wat betekent 
‘beproeving’? Wie stelt op de proef? En waarom vervangt ‘beproeving’ het oude 
‘bekoring’? 
 
Het gebed van het Onze Vader is op de eerste plaats het antwoord op een vraag en 
correspondeert met de situatie van de leerlingen (“Heer, leer ons bidden”, Lucas 11, 
1). 
 



 

 

Vraag en antwoord bij het nieuwe Onze Vader

De Advent luidt het begin van het kerkelijk jaar in. 

 
Dit jaar heeft de Advent een speciale tint, omdat de gelovigen op de eerste zondag 
van de Advent in de liturgie de nieuwe versie van het Onze Vader bidden. Het 
bisdom organiseerde op vrijdag 25 november 2016 een middag over deze nieuwe 
versie. 
 
De bijeenkomst vond plaats in de Johanneszaal van de Priester- en Diakenopleiding 
Bovendonk. Er waren ongeveer 40 aanwezigen. Vicaris Paul Verbeek en bisschop 
Liesen verzorgden de inleidingen. Medewerker kerkmuziek Jan Schuurmans oefende 
met de aanwezigen de muzikale toonzettingen van het nieuwe Onze Vader. 
Om welke delen gaat het eigenlijk? 
 
De tekst van het Onze Vader is op twee punten gewijzigd: 

• We bidden: ,,Vergeef ook onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze 
schuldenaren.’’ Dit komt in plaats van ,,Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij 
aan anderen hun schuld vergeven.’’ 

• De zesde bede luidt: ,,breng ons niet in beproeving’’ in plaats van ,,leid ons 
niet in bekoring.’’ 

•  
De vertaling van het Onze Vader is een onderdeel van een groter geheel. De Heilige 
Stoel heeft gevraagd om te komen tot een Nederlandstalig Missaal voor het hele 
Nederlandse taalgebied, dat buiten Nederland en Vlaanderen ook Suriname omvat. 
 
Achtergronden van het Onze Vader 
Vicaris Verbeek en bisschop Liesen belichtten in hun inleidingen de achtergronden 
van het Onze Vader. Vicaris Verbeek wees erop dat Jezus in het Onze Vader niet 
spreekt over ‘Mijn Vader’ maar over ‘Onze Vader’. Hij doet dit wanneer Hij zijn 
leerlingen leert bidden (Lucas 11, 1-4). Hieruit volgt, aldus vicaris Verbeek, dat God 
de Vader is van allen die met Jezus mee willen doen. God bevindt zich in de hemel, 
een andere werkelijkheid. Op die manier drukt de eerste bede van het Onze Vader 
tegelijkertijd intimiteit en afstand uit. 
 
Bisschop Liesen ging in op het tweede deel van het Onze Vader. Het Onze Vader 
neemt binnen de joodse gebedscultuur een unieke positie in. Alle joodse gebeden 
kennen een lofprijzing. In het Onze Vader ontbreekt deze. Later, in de liturgie, is 
deze eraan toegevoegd maar oorspronkelijk hoorde hij daar niet bij. 
Waarom schuldenaren? 
 
Bisschop Liesen concentreerde zich op de twee veranderingen. Hij merkte op dat er 
steeds nieuwe vertalingen nodig zijn, omdat een levende taal verandert. Zo blijkt dat 
voor sommige mensen het werkwoord ‘vergeven’ een andere klank heeft. Zij denken 
dan aan ‘weggeven.’ In het Onze Vader kent het woord vergeven een lijdend 
voorwerp en een meewerkend voorwerp. We vergeven onze schulden ook aan 
elkaar. Omdat God onze Vader is, heeft Hij ook te maken met onze onderlinge 
relaties. Als we elkaar kwaad aandoen, doen we ook Hem kwaad aan en moeten we 
Hem om vergeving vragen. Dit wordt nog meer duidelijk in de nieuwe vertaling. 
 



 

 

Waarom beproeving? 
Bisschop Liesen ging uitvoerig in op de 
betekenis van het woord beproeving. 
De bisschop attendeerde de 
toehoorders erop dat ook de 
kerkvaders met deze tekst worstelden. 
Soms beproeft God ons geloof. Wij zijn 
geen marionetten. God gaat 
persoonlijk met ons om. Zo testte Hij in 
het Oude Testament het geloof van 

Abraham. We bidden ervoor dat we in 
de beproeving niet bezwijken, maar de 
juiste keuzes maken. We bidden God 
dat we niet boven onze kracht 
beproefd worden. Daarvoor hebben we 
Gods hulp nodig. In onze taal heeft 
bekoring een positieve lading 
gekregen. Daarom koos de commissie 
voor een andere vertaling. 

 
 

Onze Vader 
Onze Vader, die in de hemel zijt, 

uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, 

uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven 
aan onze schuldenaren, 

en breng ons niet in beproeving, 
maar verlos ons van het kwade 

 
 
Meer informatie 

• Gerhard Lohfink, Het Onze Vader opnieuw uitgelegd. Antwerpen, Halewijn, 
2016. – ISBN: 978.90.8528.389.8. 
Het boek is aanwezig in de bibliotheek van de Priester- en Diakenopleiding 
Bovendonk. 

• Magazine Het Gebed van de Heer. Hierin is opgenomen een katern met vijf 
toonzettingen van het nieuwe Onze Vader. 

 
 
 
 

Bron: nieuwsbrief Bisdom Breda 
Redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 
 
 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.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 is. 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 Getijden is een 
persoonlijke uitnodiging ingesloten. 

 
 
 
■ Zaterdag 14 januari (14.00 uur)

In de Petrus- en Pauluskerk kan afscheid worden genomen van pastoraal werker 
Bernard van Lamoen. Sinds 1 januari 2017 is hij werkzaam in de Sint 
Norbertusparochie in Roosendaal. Lees hier meer over in deze nieuwsbrief. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De heksenketel van vandaag, 
is de goede oude tijd van morgen!! 



 

 

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. 

 

 
 


