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Sta op! Hij maakt het verschil! 
 
 
Lieve mensen! 
 

Dit thema wil ik met u overdenken nu het Paasfeest nadert. Het sluit aan bij 

het project van Trefwoord van de basisscholen, maar met een eigen invulling. 
 
Pasen is het feest van opstaan, omdat we mogen vieren dat Jezus opstond uit de 
lichamelijke dood. Daarom maakt Hij het verschil. De grootste vijand van ons mensen 
heeft 
door Hem niet het laatste woord. Hierdoor wordt de wereld en het leven van ons 
mensen anders. Het krijgt door de Verrijzenis een nieuwe kleur en betekenis. 
 
Ons leven gaat door, ook al zijn we gestorven. Dit gegeven bepaalt ons doen en 
laten. Het kan ervoor zorgen dat we minder angstig zijn. Hierdoor kunnen we ons 
vrijer voelen en zo vrijer handelen. Het kan ons helpen om op te staan tegen onrecht 
dichtbij en ver weg: de kansarme in onze eigen stad en parochie, de vluchteling 
op zoek naar veiligheid en geborgenheid, de oudere die zorg moet ontberen en 
warme aandacht, de jongere die zich niet gehoord voelt…… 
 
Pasen zorgt voor beweging. Als we nog niet ontwaakt zijn uit onze winterslaap, klinkt 
nu het appél. Sta op! Hij maakt het verschil! 
 
 
Zalig Paasfeest 
 
Vicaris drs. Paul Verbeek 
 



 

 

De 100ste verjaardag van mgr. Ernst 

Omringd door zusters franciscanessen vierde Mgr. Huub Ernst vorige week 

zaterdag, 8 april, zijn honderdste verjaardag. 
 
Vanwege de hoge leeftijd van de oud-bisschop van Breda was het een viering in 
besloten kring in de kapel van het klooster Maria Mater Dei. Mgr. Ernst woont al 23 
jaar in het klooster. 
 
Mgr. Liesen was hoofdcelebrant in de eucharistieviering. Hij preekte over de lezingen 
van de dag en verbond die met de wapenspreuk van mgr. Ernst: Christus Heri en 
Hodie (Christus gisteren en vandaag). Na de viering volgde een korte receptie, 
waarin de zusters mgr. Ernst feliciteerden. 
 
,,Een bijzonder moment was de felicitatie van zuster Gummara die een half jaar 
eerder 100 jaar is geworden,’’ vertelt diaken Vincent de Haas. Hij is algemeen 
administrator bij de Zusters Franciscanessen Alles voor Allen en was als zodanig 
betrokken bij de festiviteiten. ,,Een eeuw terugkijken roept veel op: twee 
wereldoorlogen; economische bloei en crises; de kerk in volle bloei, en in crisis. Mgr. 
Ernst heeft op zijn manier bijgedragen aan de vernieuwing van de kerk die nog 
steeds voortgaat.’’ 
 
Burgemeester 
Naast enkele genodigden kwam ook burgemeester Paul Depla, die mgr. Ernst een 
leisteen van de grote kerk cadeau deed. Hij sprak in zijn toespraak over het feit dat 
hij mgr. Ernst al in zijn jeugd leerde kennen. Zijn moeder sprak altijd over de 
bisschop, die zij bewonderde omdat mgr. Ernst het debat tussen maatschappij en 
Kerk gaande hield. 
 
Ook bisschop Liesen sprak de jarige toe, en overhandigde hem drie cadeaus: een 
met betrekking tot ‘gisteren’ (een fotoboek), een felicitatieregister voor ‘vandaag’ met 
tweehonderd bijdragen, en een bloemstuk (langer houdbaar) voor ‘morgen’. De 
aanwezigen hieven het glas op de jarige en zongen hem toe. Mgr. Ernst kijkt met een 
dankbaar gevoel terug op de dag. 
 
Bisschoppenconferentie 
Eerder deze week, op 4 april, bracht mgr. Van den Hende een bezoek aan bisschop 
Ernst om hem namens de bisschoppenconferentie te feliciteren. Hij overhandigde 
hem namens de gezamenlijke bisschoppen een brief en bloemen. Daarnaast ontving 
mgr. Ernst een schriftelijke felicitatie van de nuntius. 
 
 

Bron: digitale nieuwsbrief Bisdom Breda 
Redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 
 



 

 

Bisschop Liesen blij met pelgrims naar Chrismamis 

Woensdag 12 april zijn 26 pelgrims, waarvan 8 uit Zeeland, op pad gegaan 

naar de Chrismamis in Rijsbergen. 
 
 
Tekst: Hans van Kempen 
 
 
De gehele dag was het bewolkt en stond er een stevig windje. Maar het is maar 
welke kant je oploopt om wind tegen te ervaren. 
 
De pelgrimstocht startte in Breda in de Sint-Antoniuskathedraal waar een 
eucharistieviering werd bijgewoond waarin bisschop Liesen de voorganger was. Hij 
was blij met de aanwezigheid van de grote groep pelgrims. 
 
Vervolgens zijn wij gelopen naar de Sint-Martinuskerk in Princenhage waar we een 
warm welkom kregen: koffie en thee stonden klaar (in verband met de vastentijd 
geen koekje). 
 
Na een pauze zijn we via de Rith naar de Vloeiweide gelopen en uiteindelijk in 
Rijsbergen aangekomen. De totale tocht was ongeveer 14 kilometer lang. 
 
Om 19:00 uur hebben wij de Chrismamis bijgewoond: een hoogtepunt met een super 
goed koor! De Sint-Bavokerk is een bezoek waard. Van buiten verwacht je niet 
zoveel ruimte en binnen word je verrast door een ruime, fris-ogende kerk met 
prachtige glas-in-loodramen. 
 
Na de mis bood het parochiebestuur ons nog een kop koffie met een Brabants 
worstenbroodje aan. 
  
Tevens heeft de bisschop tijdens de mis kenbaar gemaakt dat de Chrismamis 
volgend jaar op woensdag 28 maart in Roosendaal is. 
 

 
Pelgrims in de Mariakapel in 
Princenhage   Foto: Hans van Kempen 

 
Op pad in het Brabantse land 
Foto: Peter Berkvens 



 

 

 
De pelgrims in de St. Bavo in Rijsbergen, waar de Chrismamis werd gehouden. 

Foto: Peter Berkvens 

 
 
 
 
 

 

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

 
 
 
 
 

Vastenactie 2017 

De collecte, gehouden in Zorgcentrum Ter Reede in Vlissingen op 8 april jl. 

voor de Vastenactie 2017, heeft het mooie bedrag opgebracht van € 134.90. 
 
Hartelijk dank hiervoor aan alle gevers.



 

 

Bruggen bouwen…   een willekeurig kind uit San Salvador 
aan het woord 

Van Aswoensdag tot Pasen voert Vastenactie campagne voor projecten in 

ontwikkelingslanden. 
 
Dit jaar steunt de H. Maria Parochie Walcheren een project in San Salvador. San 
Salvador is de meest gewelddadige stad ter wereld. Een aantal katholieke 
organisaties slaat de handen ineen en werkt aan veilige eilanden in deze zee van 
geweld. Eilanden van hoop en vrede! 
 
Vastenactie wil geld ophalen voor drie grote projecten: 
► Een jeugdcentrum in Apopa 
► Een sociaal centrum in Mejicanos  
► Een jeugdcentrum in Mejicanos  
 
Deze week: een willekeurig kind uit San Salvador aan het woord 
 
,,We zagen vanmorgen hoe een aantal jongens hun ‘zaken’ ging regelen. 
Er zou één van de dagelijkse 30 doden gaan vallen.  
Mijn zusje wilde de politie bellen, maar ik heb het haar verboden. 
Ik herinner me al te goed hoe het afliep met een vrouw die dat ook deed. 
De jongens kwamen de volgende dag bij haar. Ze sneden haar tong uit; bij haar man 
zijn ogen en oren.  
De jongens willen dat we horen, zien en zwijgen.  
Vanmiddag bleven we dus binnen, want er was politie op straat.  
Ik was bang dat de agenten met ons wilden praten.  
Iemand kan dat zien. En horen. Iemand kan het doorvertellen…  
Mijn oudste broer is een paar jaar geleden verdwenen.  
Niemand zag iets. Niemand hoorde iets. Iedereen zweeg.  
Mijn moeder kijkt soms nog naar zijn foto aan de muur. 
Gisteren begroeven we mijn buurjongetje.  
Hij was zo ontzettend klein. Hij leefde maar zes maanden. 
Geen gezonde babyvoeding voor hem. Ook geen medicijnen.  
Wel een mooi kistje dankzij alle buren, die geld inzamelden.  
Wij hebben nog witte chrysanten gekocht. Die staan nu op zijn grafje.  
Soms weet je gewoon niet wat beter is: leven of doodgaan. 
Laatst zag ik een mooi shirt in de winkel, maar ik kocht het niet.  
Te gevaarlijk. Sommigen van de jongens dragen dit merk.  
Als ik deze jongens tegenkom, beschouwen ze me als een vijand die provoceert. 
Als ik andere jongens tegenkom, denken ze dat ik lid ben van een rivaliserende 
groep.  
In beide gevallen ben ik in gevaar. 
Een mensenleven heeft voor de jongens maar weinig waarde. 
De jongens in mijn wijk kennen me. Ze weten dat ik me nergens mee bemoei. 
Mijn moeder staat iedere dag op de markt en ze betaalt de jongens iedere maand. 
Het hoort erbij en zorgt ervoor dat we geen problemen krijgen. 
Soms wil ik naar een andere wijk, maar dat doe ik niet vaak. 
De jongens daar kennen me niet. Zij weten niet dat ik me nergens mee bemoei. 



 

 

Misschien krijg ik daar dan moeilijkheden. Soms voel ik me gevangen in mijn eigen 
wijk. 
Net kwam er een buurvrouw langs. Ze huilde.  
Ze had bij school op haar dochtertje staan wachten, maar dat was er niet.  
‘Misschien is ze met een andere moeder mee?’ probeerde ik.  
Maar dat is niet het eerste waar de moeders hier aan denken als hun dochter weg is.  
Ze denken eerst aan de jongens. En aan de vaders…  
Het ziekenhuis, de gevangenis of het kerkhof, 
Het zijn de enige opties voor de jongens. 
De meesten zijn nog kinderen, maar toch ben ik bang voor ze. 
Ze weten wat er gebeurt in hun wijk. Ze weten wie waar woont. 
Ze weten wie hun vijand is en wie er met wie heeft gepraat. 
Ik doe dus altijd mijn uiterste best om heel stil en onzichtbaar te zijn.’’ 
 

Bron: vastenactie Nederland 

 

 
   De Vastenactiewerkgroep van de H. Maria Parochie Walcheren: 
   Insa van Duin, Lisanne Jacobs, Marjan Rouw, Ger van Waegeningh, 
   Leen Minderhoud en Leo Speckens. 

Foto: © Peter Vrancken 
 
 
 

 
Deze week onze laatste oproep! 

Steunt u ons Vastenactieproject via Vastenactie Heilige Maria Parochie 
Walcheren 

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



 

 

Bisschop Liesen onthult herinnering 

De Kerk vierde in 2016 het Heilig Jaar van de Barmhartigheid (8 december 

2015 – 20 november 2016). 
 
In heel het bisdom werd veel aandacht besteed aan het heilig Jaar van 
Barmhartigheid. Als blijvende herinnering aan dit buitengewoon Heilig Jaar wil 
Bisdom Breda een kunstwerk onthullen. 
 
Ter gelegenheid hiervan zal op zondag 23 april a.s. (Zondag van de Goddelijke 
Barmhartigheid) Mgr. dr. J.W.M. Liesen om 15.00 uur voorgaan in een gebedsviering 
in de basiliek van de H. Willibrordus te Hulst. 
 
Aansluitend aan deze viering zal hij het kunstwerk van het heilig Jaar van 
Barmhartigheid inzegenen in de tuin van de basiliek. 
 
Het beeld toont ons de Barmhartige Samaritaan en is ontworpen en vervaardigd door 
de kunstenaar Jan Tolboom uit Leusden. Kleinere exemplaren van dit beeld zijn 
vervaardigd door Ellen Tolboom (dochter van Jan). De beeldjes zijn te koop voor 
€ 60,- en voorzien van een certificaat van echtheid. 
 
U bent voor zowel de gebedsviering alsook voor de inzegening van het beeld 
hartelijk uitgenodigd. Ook bij de afsluitende informele ontmoeting bent u 
hartelijk welkom. 
 
Vicaris Paul Verbeek en vicaris Wiel Wiertz 
 

 
De Barmhartige Samaritaan. Beeld ontworpen door Jan Tolboom uit Leusden. 

Foto: Bisdom Breda 

 



 

 

VIERINGEN IN VERBAND MET PASEN EN PAASTIJD
 
 
GOEDE VRIJDAG 14 april 
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 15 april 
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  eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouwekerk 
10.00 uur  woord- en communieviering in de H.H. Petrus en Pauluskerk 
10.00 uur  Duitstalige viering in Willibrordkapel 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: viering van Beloken Pasen. Iedereen is welkom! 
17.00 uur  Huize Willibrord: woord- en communieviering 
19.00 uur  Willibrordkapel 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 
 
 
 
 
 
 

 

H. Maria Parochie Walcheren 
 

Een vitale geloofsgemeenschap! 
 

 
 



 

 

 

 
 
 
■ Donderdag 4 mei (19.00 uur) 

Oecumenische viering van de Raad van kerken Vlissingen in Uitvaartcentrum 
Overtoom Groen in Vlissingen ter gelegenheid van dodenherdenking 2017. 
Voorganger is ds. Ank Muller. 

 
■ Zondag 7 mei (10.00 uur) 

Pastoor drs. Paul de Maat zal in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg 
iconen wijden. Wilt u zelf ook een of meerdere iconen laten wijden? Breng uw 
icoon dan mee naar de eucharistieviering. 

 
■ 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 

 
 

■ Woensdag 28 maart 2018 mei (19.00 uur) 
 Chrismaviering in Roosendaal 
 
 
 
 
 
 

 
 

Verlangen naar de toekomst, 
wijst op de wens het heden te vermijden!! 



 

 

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 verschijnt vrijdag 21 april 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! De redactie behoudt zich het recht voor om kopij te wijzigen of niet te plaatsen. 
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. 
Aangeboden kopij waarop een embargo rust wordt steeds individueel door de redactie beoordeeld. 
Een opgelegd embargo impliceert niet automatisch, dat dit altijd gerespecteerd wordt. 
De digitale nieuwsbrief van de H. Maria Parochie Walcheren wordt verspreid door P.R. bureau 
Creatieve Communicatie Zeeland. 

 


