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 Ir. Joop Schoonderwoerd overleden 

Op de avond van tweede kerstdag is onze parochiaan Ir. Johannes Antonius 

Maria Schoonderwoerd in zorgcentrum Weyevliet in Vlissingen overleden. Hij is 
93 jaar geworden. 
 
 
Tekst: Peter Vrancken             Foto: © Jeannette Vrancken 
 
 
 

 

 
In zijn werkzame leven was Ir. Joop 
Schoonderwoerd werkzaam als hoofd-
ingenieur bij de toenmalige PZEM en in 
die functie ook verantwoordelijk voor de 
bouw van de kerncentrale in Borssele. 
 
Naast die drukke baan vervulde hij ook 
tal van functies in het maatschappelijke 
veld. Daarvoor werd hij benoemd tot 
Officier in de Orde van Oranje Nassau. 
 
Bij de fusie van het Sint Josephzieken-
huis, waarvan Schoonderwoerd 25 jaar 
bestuursvoorzitter was, het Bethesda-
ziekenhuis en het Middelburgse 
Gasthuis tot Ziekenhuis Walcheren 
verscheen in 1992 een boek met de titel 
Het Sint Josephziekenhuis te Vlissingen  
van de hand van de heer Schoonder-
woerd, waarin hij op de samensmelting 
van de plaatselijke ziekenhuizen 
terugblikte.

 
 
ZRTI 
Naast zijn betrokkenheid bij het ziekenhuis was Ir. Schoonderwoerd ook de grondlegger 
en latere voorzitter (1981-1991) van het Zuidwest Radio Therapeutisch Instituut. Dankzij 
de realisatie van het ZRTI hoefden jaarlijks ongeveer 200 patiënten niet langer in 
Rotterdam bestraald te worden. Dat aantal zou later groeien tot bijna 500 patiënten per 
jaar. 
 
Voor zijn enorme aandeel (feitelijk verzorgde Schoonderwoerd de complete 10 jaar 
durende voorbereiding) en de oprichting van het ZRTI ontving Schoonderwoerd  de 
Prof. Dr. P. Muntendamprijs, een onderscheiding van de Stichting Koningin Wilhelmina 
Fonds, de Nederlandse organisatie voor de kankerbestrijding. In 2014 werd in 
Roosendaal een dependance van het ZRTI geopend. 
 
 
 



 

 

Helpen 
Schoonderwoerd bleef, tot op hoge leeftijd, andere mensen helpen die in de put zaten.  
Schrijven deed Schoonderwoerd naar hartenlust. Volgens voorzichtige schattingen 
schreef hij meer dan duizend brieven. 
En uit een van die vele brieven, gestuurd naar een vrijwilligster van de H. Maria 
Parochie die hem rond Allerheiligen 2014 tegenkwam, citeren we enkele regels. 
 
,,Herinner je je nog wat er gebeurde? Ik nam het woord en vertelde over mijn 
ervaringen, over de eeuwigheid en de hemel, zonder ruimte, zonder grenzen, waardoor 
mijn Cobi me zo nabij kan zijn. Ik praat tegen haar en samen bidden we voor onze 
kinderen. Ik heb ook het gevoel dat ze me stuurt. Cobi stierf op 19 maart 2013, de 
feestdag van St. Joseph. Toen stond op de kalender: ,,Wie in het leven gelooft, gelooft 
in een nieuw begin.’’ 
 
 
Kerkelijke betrokkenheid 
De heer Schoonderwoerd was ook kerkelijk zeer betrokken. Hij was lid van de 
parochieraad van de toenmalige Emmanuël-parochie, gevestigd in Open Hof aan de 
Alexander Gogelweg in Vlissingen. Daarnaast was hij een warm pleitbezorger voor de 
oecumene en in die hoedanigheid ook actief binnen de Raad van Kerken. 
Voor de Emmanuëlparochie was hij ook nog een aantal jaren redacteur van het 
parochieblad. Naast indertijd het koor van de Emmanuëlparochie was hij ook lid van het 
St. Caeciliakoor van de H. Maria Parochie Walcheren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pauselijke onderscheiding 
Voor zijn kerkelijke vrijwilligerswerk 
gedurende meer dan 25 jaar is Joop 
Schoonderwoerd door de paus 
onderscheiden met Pro Ecclesia et 
Pontifici. Dat is de hoogste 
onderscheiding binnen de R.K. kerk die 
aan een leek kan worden uitgereikt. 

 
 
 
 
Uitvaartplechtigheid 
De kerkelijke uitvaart vindt vanmiddag (vrijdag 29 december 2016) vanaf 13.30 uur 
plaats in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. Voorganger is pastor Ed Visser. 
Aansluitend is vanaf 15.30 uur de crematieplechtigheid in het crematorium in 
Middelburg. 
 
 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 



 

 

Niet één, niet twee, maar twaalf dagen Kerstmis 

Twaalf dagen Kerstmis: voor de één het paradijs, voor de ander een 

nachtmerrie. 
 
 
 
Tekst: © Annemarie Latour 
 
 

 
  
 
Toch is het idee van een twaalfdaagse kerstperiode niets nieuws. Vroeger begon de 
kersttijd op Kerstavond en eindigde pas op Driekoningen. Wie na twee dagen Kerst al 
uitgeteld op de bank dacht neer te ploffen, had nog tien dagen te gaan. Maar die extra 
tien dagen zijn misschien zo gek nog niet. 
 
Wie kent ze nog? 
We kennen de twaalf dagen van Kerstmis waarschijnlijk als één van de romantische 
kluchten van Shakespeare – Twelfth Night – of als de Engelse Christmas Carol ‘The 
Twelve Days of Christmas’. Het lied begint met: “On the first day of Christmas my true 
love sent to me…” en telt dan per couplet een riedel geschenken op tot en met de 
twaalfde dag, waarop de ware liefde met een stapel cadeaus aan komt zetten waar 
zelfs Bol.com bij verbleekt. 
 
Toch gaan de twaalf dagen van Kerstmis over méér dan een vrolijke komedie en een 
berg geschenken. Al vanaf de zesde eeuw werd de periode van ‘twaalf heilige dagen’ 
geteld vanaf Kerstavond tot en met 5 januari, ofwel de vooravond van Driekoningen. Op 
bijna iedere dag in deze kerstperiode – door de Engelsen Christmastide genoemd – 
werd een heilige herdacht;  iets dat in veel kerken nog steeds gebeurt. 
 
Tweede Kerstdag is bijvoorbeeld de feestdag van de heilige martelaar Stefanus, 27 
december de feestdag van de heilige apostel en evangelist Johannes, 28 december de 
feestdag van de Onnozele Kinderen, enzovoort. De twaalfde dag eindigde op de 
vooravond van Driekoningen, wat het officiële einde was van de twaalfdaagse 
kersttijd. Op 6 januari werd in Ierland het ‘kleine kerstfeest’ of Nollaig na mBan 
gevierd. De dag erna werden de kerstversieringen weggehaald, want wie ze te lang liet 
hangen, riep rampspoed over zichzelf, het huis, de boerderij of het gezin af. 
 
Reden voor een feestje 
In de middeleeuwen, toen de twaalfdaagse Kerst volop werd gevierd, was deze 
periode vooral reden om twaalf dagen te zingen, dansen en feesten. Op de laatste 
avond, ‘Twelfth Night’ volgde het klapstuk: een carnavalesk feest waarbij de sociale 
rollen werden omgedraaid. Eén avond lang werd de boer landheer en andersom. 
Een gedroogde boon en drank deden de rest. Wie in een speciaal gebakken cake hapte 
en de gedroogde boon aantrof, werd koning van ‘Twelfth Night’ en bepaalde tot 
middernacht wat er gebeurde. Dat er flink op los werd gefeest is duidelijk, vooral met 
een paar slokken bier of wassail achter de kiezen. 
 
 



 

 

Wassail – wat in het Oud-Engels ‘op je gezondheid’ betekent – was een brouwsel van 
warme, gekruide cider die door zangers van deur tot deur werd aangeboden. In een nóg 
oudere traditie wordt de drank naar appelboomgaarden gebracht om boomgeesten 
gunstig te stemmen en zo verzekerd te zijn van een goede appeloogst. 
 
Voorspellingen 
Magie kwam dan ook snel om de hoek kijken tijdens de twaalf dagen van Kerstmis. In 
de dagen direct na de winterzonnewende, waarmee de donkerste periode van het jaar 
ten einde liep, was de ziel het meest gevoelig voor bovennatuurlijke ervaringen – zo 
werd gedacht. Dromen en voorspellingen konden daardoor beter worden onthouden en 
geduid. 
 
Wie goed oplette, wist dus wat hem of haar in het komende jaar te wachten stond. 
Tijdens de twaalf ‘lotsdagen’ werd er gekeken naar veelzeggende weersverschijnselen, 
opvallend gedrag van dieren, voorspellende dromen en was ook de kans op 
geestverschijningen groter dan normaal. 
Ook vanuit astrologisch oogpunt waren de twaalf dagen van Kerstmis interessant. Het 
zijn de ‘extra’ dagen die ervoor zorgen dat het maanjaar van 354 dagen aansluit op het 
zonnejaar van 365 dagen. De ‘ontbrekende’ elf dagen – of twaalf nachten – worden 
gezien als een periode waarin de tijd stil staat en het aardse en het hemelse elkaar 
raken. 
 
Een diepere betekenis 
Deze laatste gedachte – het raken van hemel en aarde – kan helpen om een moderne 
invulling wil geven aan de twaalf dagen van Kerstmis. Na de overdaad van Eerste en 
Tweede Kerstdag, waarbij de geboorte van het Kerstkind vaak snel op de achtergrond 
raakt, bieden de ‘stille dagen’ tussen Kerstmis en Driekoningen een kans om diepte aan 
de kerstperiode te geven. 
Je kunt je bijvoorbeeld afvragen wat het kerstverhaal eigenlijk betekent. Is de geboorte 
van het Christuskind een nostalgisch christelijk wintersprookje of zit er meer in het 
oeroude verhaal uit het Midden-Oosten? Want niet ieder verhaal wordt na 2000 jaar nog 
verteld en is omringd met zoveel oude gebruiken en tradities. 
 
Vertaalslag 
De twaalfdaagse ‘kerstreis’, die start bij de eenvoudige herders in het veld en eindigt bij 
de drie wijzen uit het oosten, kan ook iets betekenen voor het hier en nu. In de Bijbelse 
verhalen rondom de zoektocht naar het Kerstkind komen thema’s voorbij als 
verwondering, tederheid, onschuld, opoffering en volharding. 
 
Het is niet moeilijk om deze thema’s te 
vertalen naar de actualiteit. Denk 
bijvoorbeeld aan het verhaal van koning 
Herodus die in zijn waanzinnige 
zoektocht naar de pasgeboren ‘koning 
der joden’ alle jonge kinderen van 
Bethlehem laat vermoorden. De 
kinderen van Syrië hebben het 
momenteel niet veel beter. Wie na de 
Kerst nog een paar euro overheeft, kan 
ervoor kiezen om organisaties als 
Warchild of Unicef te ondersteunen. 
 

 
Salim, twee jaar oud, in een Syrisch 
vluchtelingenkamp (foto: Save The 
Children) 



 

 

 
Aandacht 
Ontspanning is ook een optie. De ‘lege ruimte’ op de stille dagen na Kerstmis hoeft niet 
gedachteloos te worden gevuld met TV of IPad. Kies voor een mooie winterwandeling, 
een goed boek, een spelletjesmiddag of een kerststallenroute met het hele gezin. Ook 
creativiteit leent zich goed voor deze dagen waarin de scheppingskracht van de aarde 
symbolisch weer op gang komt. 
 
De twaalf dagen van Kerstmis zijn eigenlijk een buitenkans voor wie met meer 
aandacht in het leven wil staan. Welke manier je ook kiest, je zult met een ander 
gevoel het nieuwe jaar ingaan. Dat alleen al maakt het de moeite waard om de 
kerstperiode in haar volle luister te vieren. Op naar Driekoningen! 
 
 
 
 
 

Dankbetuiging 

Op 19 oktober 2016 heb ik onder grote belangstelling mijn 100ste verjaardag 

mogen vieren. 
 
 
Het is mij niet meer gegeven iedereen 
persoonlijk daarvoor te bedanken.  
 
Daarom dank ik u allen langs deze weg 
heel hartelijk voor de vele felicitaties, 
goede wensen, mooie bloemen en 
cadeaus die ik heb ontvangen. 
 
Uw warme belangstelling heeft voor 
een prachtige dag gezorgd. 

 
 

  Foto: © Peter Vrancken
 

 
Met de beste wensen voor een gezond en voorspoedig 2017, 
 

Emeritus pastoor Willem van der Riet 
Van Dedemstraat 13, k.2.4.6 
4611 BD Bergen op Zoom 
 

 
 

Caritascollecten december 2016 

De collecte op 18 december jl. voor de Adventsactie heeft in de Petrus en Pauluskerk 

in Middelburg opgebracht € 309.65, in de Onze Lieve Vrouwekerk € 143.60 en in 
Zorgcentrum Ter Reede in Vlissingen € 23.50. 
 
In de offerzuil in de Onze Lieve Vrouwe-kerk, die gedurende de Adventsperiode achter 
in de kerk heeft gestaan, is voor de Adventsactie € 28.40 gegeven. 



 

 

Vieringen rond Nieuwjaar 
 
Zaterdag 31 december 
10.30 uur: eucharistieviering in Zorgcentrum Ter Reede in Vlissingen 
17.00 uur: eucharistieviering in Zorgcentrum Willibrord in Middelburg 
 
Zondag 1 januari HEILIGE MARIA, MOEDER VAN GOD 
10.00 uur: eucharistieviering in Middelburg 
10.00 uur: woord- en Communieviering in Vlissingen 
 
Zaterdag 7 januari OPENBARING DES HEREN (Driekoningen) 
10.30 uur: eucharistieviering in Zorgcentrum Ter Reede in Vlissingen 
19.00 uur: eucharistieviering in Domburg 
 

 
Drie Koningen op weg naar Kindje Jezus           Foto: © Peter Vrancken 

 
 
Zondag 8 januari 
10.00 uur: woord- en communieviering in Middelburg 
10.00 uur: eucharistieviering in Vlissingen 
 
 
 

 

H. Maria Parochie Walcheren 
 

Een vitale geloofsgemeenschap! 
 

 
 



 

 

   

 
 

■ Donderdag 12 januari (17.00 uur)
Nieuwjaarsontmoeting Bisdom van Breda met een avondgebed in de H. 
Bernarduskerk in Made (Kerkstraat 8) en een ontmoeting in restaurant De 
Korenbeurs, Kerkstraat 13 in Made. 

 
■ Zaterdag 14 januari (14.00 uur)

In de Petrus- en Pauluskerk kan afscheid worden genomen van pastoraal werker 
Bernard van Lamoen. Vanaf 1 januari 2017 is hij werkzaam in de Sint 
Norbertusparochie in Roosendaal. 

 
■ Zondag 15 januari (19.00 uur)

Oecumenische viering in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in van 15-22 januari 
2017. Voorgangers zijn pastoraal werkster Ria Mangnus en ds. Ineke de Feijter 
van de Koorkerk. 

 
■ Woensdag 18 januari (19.00 uur)

Weekviering in de kapel van de H.H. Petrus- en Pauluskerk in het kader van de 
internationale gebedsweek voor de eenheid van de kerken. 

 
■ Vrijdag 20 januari (13.00 uur)

Coventrygebed in de Nieuwe Kerk aan de Groenmarkt 12 in Middelburg in het 
kader van de internationale gebedsweek voor de eenheid van de kerken. 

 
■ Zaterdag 21 januari (09.00 uur)

Gebedsontbijt in het gebouw van het Leger des Heils, Zwin 1 Middelburg in het 
kader van de internationale gebedsweek voor de eenheid van de kerken. Voor 
opgave: telefoon 0118 - 615247 of 06 10189305 

 
■ Donderdag 19 januari (17.00 uur)

Nieuwjaarsontmoeting Bisdom van Breda met een avondgebed in de H. 
Willibrorduskerk in ’s Heerenhoek (Deken Holtkampstraat 9, ’s-Heerenhoek) en 
een ontmoeting in het naastgelegen dorpshuis De Blikhoeve (Blikhoek 4). 

 
 
 

 

 
 

Uit dankbaarheid valt veel kracht te putten!! 
 
 



 

 

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 door u ontvangen 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 foto’s 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 een aantal foto’s berust namelijk auteursrecht. 
De digitale nieuwsbrief van de H. Maria Parochie Walcheren wordt verspreid door bureau 
Creatieve Communicatie Zeeland. 
 

 


