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Bisschop Liesen opende de vastenestafette 

Bisschop Liesen legde op woensdag 1 maart gelovigen de as op. Hiermee 

begon de Veertigdagentijd. 
 
Bisschop Liesen was de hoofdcelebrant in de eucharistieviering in de H. Antoniuskathe-
draal.  Vicaris-generaal H. Lommers en plebaan S. de Koning waren concelebranten. 
Diaken V. de Haas fungeerde als diaken, terwijl Jan Schuurmans de zang verzorgde. 
 
Aan het slot van de viering overhandigde bisschop Liesen de gewijde as aan de 
aanwezige permanente diakens van het bisdom. Zij nemen die mee naar hun parochies 
om, daar waar geen priester aanwezig is om de eucharistie te vieren, de gelovigen de 
gewijde as op te leggen. 
 
In de homilie stond de bisschop stil bij de betekenis van de Veertigdagentijd. De 
Veertigdagentijd gaat over heel ons leven. Het vasten heeft betrekking op de manier 
waarop we onze persoonlijke behoeften bevredigen. Het geven van aalmoezen raakt 
onze inzet voor de andere en het bidden raakt onze relatie met God. 
 
Bisschop Liesen wees erop dat dit de hoofdterreinen van ons bestaan zijn. Jezus zegt 
dat we vasten, aalmoezen geven en bidden voor de Vader die in de hemel is. In ons 
geloof komt het aan op onze innerlijke gezindheid, de oprechtheid tegenover God en 
onszelf. Het gaat om ons hart. ,,God wil ons raken in ons hart. Het hart is de plaats 
waar al deze drie terreinen samen komen. God doet een beroep op ons hart, dat wij van 
harte met Hem omgaan,’’ aldus bisschop Liesen. 
 
 
 

Bron: nieuwsbrief Bisdom Breda 
Redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 



 

 

Vastenboodschap van Paus Franciscus 

In zijn Vastenboodschap voor de komende Veertigdagentijd, die woensdag 1 

maart begint, zegt paus Franciscus dat ‘de ander een gave is’. 
 
Hij maakt dit duidelijk aan de hand van de Bijbelse parabel over de arme Lazarus en de 
rijke man. De laatste heeft totaal geen oog voor het leed van de arme, zieke Lazarus, 
die bij de poort van zijn huis ligt. De paus houdt ons hiermee een spiegel voor: zien wij 
de ander en zien wij de ander als een gave van God? 
 
De Vastentijd is een periode waarin de Rooms-Katholieken in voorbereiding op het 
Hoogfeest van Pasen opgeroepen worden tot zelfreflectie en bezinning. Vasten maakt 
daar voor velen, bijvoorbeeld op de vastgestelde vastendagen Aswoensdag en Goede 
Vrijdag, deel van uit. Paus Franciscus zegt het in zijn boodschap aan de gelovigen als 
volgt: 
,,Geliefde broeders en zusters, de Veertigdagentijd is de gunstige tijd om zich te 
vernieuwen in de ontmoeting met Christus die leeft in zijn Woord, de sacramenten en 
de naaste. De Heer – die in de veertig dagen in de woestijn de listen van de Verleider 
heeft overwonnen – wijst ons de weg die wij moeten volgen. Moge de Heilige Geest ons 
geleiden om een ware weg van bekering af te leggen, om de gave van Gods Woord 
opnieuw te ontdekken, gereinigd te worden van de zonde die verblindt, en Christus te 
dienen, die aanwezig is in onze behoeftige broeders en zusters.’’
 
,,Steun de vastenactie’’ 
De paus moedigt de gelovigen aan om hun geestelijke vernieuwing in de 
Veertigdagentijd ook tot uitdrukking te brengen in goede daden voor de medemens door 
bijvoorbeeld de Vastenactie te steunen of om op een andere manier iets voor de naaste 
te betekenen. 
 
Ook de rijke man uit de parabel heeft bij leven de kans gehad om het goede te doen 
voor zijn medemens Lazarus. Hij heeft deze kans niet benut en paus Franciscus wijst 
naar de oorzaak van zijn weigering de arme te helpen: ‘de wortel van zijn kwaad is: niet 
luisteren naar Gods Woord; dit heeft hem ertoe gebracht God niet meer lief te hebben 
en dus de naaste te verachten. Gods Woord is een levende kracht die in staat is 
bekering op te wekken in het hart van de mensen en de persoon opnieuw te richten op 
God. Zijn hart sluiten voor de gave van God, die spreekt, heeft ten gevolge dat men zijn 
hart sluit voor de gave van een broeder of een zuster.’ 
 
Volgende week: Bruggen bouwen…   Eilanden van Hoop in San Salvador 
 
 
 
 
 

 
Steunt u ons Vastenactieproject via Vastenactie Heilige Maria Parochie 

Walcheren 
IBAN NL84 INGB 0006 0514 05? Hartelijk dank voor uw gift! 

 

 
 



 

 

Verloren gegane post

In ieder geval afgelopen week heeft de redactie van deze nieuwsbrief te kampen 

gehad met een storing in het computersysteem van de H. Maria Parochie 
Walcheren. 
 
Als gevolg daarvan zijn alle e-mailberichten die vorige week naar onze redactie zijn 
verstuurd, verloren gegaan. Sinds vanmorgen (vrijdag) werkt onze mailbox weer. 
 
Heeft u afgelopen week e-mails naar ons gestuurd? Wilt u ze dan nogmaals verzenden, 
zodat wij ze zo nodig (alsnog) kunnen verwerken? 
 
Hartelijk dank. 
Redactie nieuwsbrief. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kindernevendienst in Middelburg 

Aanstaande zondag 5  maart is het de eerste zondag in de 40 dagentijd. 

 
Om 10.00 uur  is er een viering in de H.H. Petrus en Pauluskerk in Middelburg én is er 
in de pastorie een kindernevendienst. 
 
Wees Welkom! 
 
Na de viering is er limonade, thee en koffie achter in de kerk. 
 
Ook de zondag erna, op 12 maart, is er aandacht en (speciale) ruimte voor de kinderen. 
 
Heel graag: tot ziens! 
 
 
 



 

 

Van alaaf naar anamchara: vijf tips voor een Keltische 
vastentijd 

De carnaval zit er weer op. Alle gekke hoedjes, pruiken en pakken gaan terug in de 

kast tussen de mottenballen. 
 
 
 
Tekst: © Annemarie Latour 
 
 

 
Eergisteren brak met Aswoensdag de vastentijd aan. Wie in de komende veertig dagen 
iets anders wil doen dan snoepgoed laten staan of Facebook negeren, kan vijf principes 
uit het Keltisch christendom toepassen. 
 

 
(foto: Annemarie Latour) 

 
Basisprincipes 
In het boek Pelgrimage van smaragd, noemen cultuurtheoloog Frank G. Bosman en ik 
vijf kenmerken van het Keltisch christendom. Het zijn vijf basisprincipes waarmee het 
Keltisch christendom zich traditioneel onderscheidt van andere ‘soorten’ christendom. 
 
1. Kracht van plaats 
Thin places (‘dunne plekken’) zijn in de Keltische wereld bepaalde plaatsen in het 
landschap waar de scheidslijn tussen de zichtbare, aardse wereld en de onzichtbare, 
geestelijke wereld zo dun is dat je er bijna doorheen kunt prikken. Hier nodigt de 
materiële wereld je uit om verder en dieper te kijken naar wat eeuwig en tijdloos is. 
Kies in deze vastentijd een voorwerp of plek in het landschap  waarbij je een gevoel van 
tijdloosheid en verwondering ervaart. Denk bijvoorbeeld aan een boom, een rivier of 
een oude kerk. Maak tijd om op die plek stil te staan bij de schoonheid van het leven en 
een liefdevolle gedachte achter te laten voor dierbaren die zijn overleden. 



 

 

2. Zielsverwantschap 
Met sommige mensen heb je méér dan een gewone vriendschap. De band reikt verder 
dan het alledaagse. Zo’n vriend wordt binnen het Keltisch christendom een anamchara 
genoemd, een ‘zielenvriend’. Het is iemand bij wie je veilig bent en je hart kunt luchten, 
iemand die kritisch met je meedenkt, je bemoedigt en troost. 
Plan in de komende veertig dagen een bezoekje aan je anamchara. Koop een bos 
bloemen voor hem of haar en geef woorden aan je dankbaarheid voor het bestaan van 
de ander. Goede vrienden zijn op één hand te tellen en een anamchara is meestal nog 
zeldzamer. 
 
3. Aanwezigheid Gods 
Voor de Kelten was God overal aanwezig: in de zon, maan en sterren, maar ook in de 
kleinste bloem of meest alledaagse vogel. God is dus niet alleen een God van engelen, 
heiligen en Bijbelse woorden, maar ook een God die zich laat kennen in de goedheid en 
schoonheid van de schepping en wereld om ons heen. 
Ga er in de vastentijd wat vaker op uit. Neem tijd om een wandeling in de natuur te 
maken en laat daarbij je mobieltje thuis. Zonder telefoon, camera en social media word 
je je veel eerder bewust van je omgeving. Kijk om je heen, geniet van de ontwakende 
lente en vul je longen met frisse boslucht. 
 
4. Verbeeldingskracht 
De Keltische gevoeligheid voor visuele schoonheid is algemeen bekend. Het Keltische 
vlecht- en spiraalwerk, de prachtig geïllumineerde evangelieboeken en imposante 
hoogkruisen laten zien dat de Kelten hun verbeeldingskracht en creativiteit ook 
toepasten op hun spiritualiteit. 
Laat deze vastentijd je verbeelding spreken en geef eens wat vaker toe aan je creatieve 
impulsen. Zing onder de douche, ga aan de slag met dat kleurboek voor volwassenen 
dat al zo lang in de kast ligt, of knutsel dat leuke vogelhuisje in elkaar. Laat je fantasie 
de vrije loop en word op die manier mede-schepper van schoonheid. 
 
5. Eigenzinnigheid 
Het Keltisch christendom draagt – al dan niet terecht – een imago van eigengereidheid 
en eigenzinnigheid. In tegenstelling tot het dogmatische en ‘koude’ bisschoppelijke 
Rome, zouden de Keltische kloosterkerken een meer ‘warme’ en holistische aanpak 
voorstaan. 
Deze Keltische eigenwijsheid was ook een vorm van ‘eigen wijsheid’. Vertrouw in de 
vastentijd vaker op je eigen inzichten. Word je bewust van de momenten waarop je 
innerlijke stem de juiste richting aangeeft. Neem niet klakkeloos de mening van anderen 
aan, maar ontdek de stem van Hem die het beste met je voorheeft. 
 
 
 
 
 

 

In de nieuwsbrief leest u ook nieuws 
dat u nergens anders leest! 

 
 
 
 
 
 



 

 

VIERINGEN IN VERBAND MET PASEN EN PAASTIJD
 
 
Palmzondag 8-9 april 
Vieringen met wijding van de palmtakjes 
 
Zaterdag 8 april 
10.30 uur   Ter Reede (woord- en communieviering) 
17.00 uur  Huize Willibrord (eucharistieviering) 
19.00 uur  Willibrord Domburg (woord- en communieviering) 
 
Zondag 9 april 
10.00 uur  H.H. Petrus en Pauluskerk (eucharistieviering) 
10.00 uur  Onze Lieve Vrouwekerk (woord- en communieviering) 
 
Witte Donderdag 13 april Goede Vrijdag 14 april Paaszaterdag 15 april 
Paastriduum 2017 in de H.H. Petrus en Pauluskerk te Middelburg 
Gebedsvieringen in de Onze Lieve Vrouwekerk te Vlissingen 
 
WITTE DONDERDAG 
17.00 uur  avondgebed in de Onze Lieve Vrouwekerk 
19.00 uur  eucharistieviering in de H.H. Petrus en Pauluskerk 
 
GOEDE VRIJDAG 
15.00 uur  KRUISWEG in de Willibrordus kapel te Domburg 
15.00 uur  in beide parochiekerken KRUISWEG 
19.00 uur   H.H. Petrus en Pauluskerk: Herdenking van het Lijden van de Heer en 

communie 
 
PAASZATERDAG 
GEEN viering in Ter Reede 
17.00 uur  avondgebed in de Onze Lieve Vrouwekerk 
21.00 uur  H.H. Petrus en Pauluskerk paaswake 
 
Pasen 16 april 
10.00 uur  eucharistie in de Onze Lieve Vrouwekerk 
10.00 uur  woord en communieviering in de H.H. Petrus en Pauluskerk 
10.00 uur  Duitstalige viering in kapel Domburg 
10.00 uur  eucharistieviering in St. Catharina strandkerk te Zoutelande 
 
Tweede zondag van Pasen (Beloken Pasen)  
Zaterdag 22 april 
10.30 uur  Ter Reede: woord- en communieviering 
17.00 uur  Huize Willibrord: woord- en communieviering 
19.00 uur  Willibrord kapel Domburg: woord en communieviering 
Zondag 23 april 
10.00 uur  H.H. Petrus en Pauluskerk: eucharistieviering 
10.00 uur  Onze Lieve Vrouwekerk: woord- en communieviering 
 



 

 

 

 
 
 
 
■ Donderdagen 9, 16, 23 en 30 maart alsmede op 6 april (19.30 uur) 

In De Herberg, Bellamypark 151 in Vlissingen, wordt, op weg naar Pasen, in De 
Herberg een viering gehouden. 

 
■ Zaterdag 18 en zondag 19 maart

Georganiseerde busreis vanuit het vicariaat Middelburg naar de Stille Omgang in 
Amsterdam. U las er meer over eerder in onze nieuwsbrief nr. 277. 

 
■ Woensdag 12 april (19.00 uur) 
 Chrismamis in de Sint Bavokerk in Rijsbergen. 
 
■ Zondag 14 mei (10.30 uur) 
 Eerste heilige communie in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. 
 
■ Zondag 21 mei (10.30 uur) 
 Eerste heilige communie in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg. 
 
■ Tot en met 20 augustus

In museum Catharijneconvent in Utrecht is de expositie Maria te bezichtigen. 
Deze tentoonstelling wordt een inspirerende Mariareis door twee millennia, vol 
nieuwe kennis en inzichten over de meest invloedrijke en meest afgebeelde 
vrouw ter wereld. Meer informatie: www.catharijneconvent.nl 

 
 

 

H. Maria Parochie Walcheren 
 

Een vitale geloofsgemeenschap! 
 

 
 
 
 

 
 

Veel woorden zijn nodig 
om één woord terug te nemen!! 



 

 

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 
t.n.v. H. Maria Parochie 
Walcheren 
 
Vlissingen 
NL28 INGB 0008 0339 29 
t.n.v. H. Maria Parochie 
Walcheren 
 
Bijdrage aan Caritas Walcheren 
NL82 RABO 0117 0296 61 

 
 
 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 10 maart 2017 
 
 
 
 
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 groot aantal foto’s berust namelijk auteursrecht. 
De digitale nieuwsbrief van de H. Maria Parochie Walcheren wordt verspreid door P.R. bureau 
Creatieve Communicatie Zeeland. 

 


