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Klein maar dapper! 

Zo zou ik Moeder Teresa willen omschrijven. Sinds zaterdag 8 juli  is er in de 

Gertrudiskerk te Bergen op Zoom een tentoonstelling over haar leven. Toen ik 

op de middelbare school zat, ontving ze de Nobelprijs voor de vrede. 

Dat heeft een enorme indruk op mij gemaakt. De hele wereld kwam oog in oog te 

staan met haar geweldige werk voor de uitgestoten mens in India, die stervende is. 

Ze haalde letterlijk  met haar medezusters stervende mensen uit de goot. Zo konden 

ze op een menswaardige manier sterven. Deze prijs was een erkenning van de 

wereld voor het werk van een religieus. Wat was de reactie van Moeder Teresa? Ze 

ging gewoon door met haar werk. Ze gaf aan dat haar geloof de drijvende kracht 

was. 

Ondertussen sloegen vonken over naar andere landen.  In Rotterdam kennen we 

een huis van zusters van Moeder Teresa. Deze zusters dragen zorg voor de 

tentoonstelling en zullen ons bezoeken. De uitstraling van deze kleine vrouw van 

postuur werkt blijkbaar aanstekelijk. Toen ze stierf kreeg ze een staatsbegrafenis in 

India. Dat is heel opmerkelijk voor een katholiek religieus. Hoewel de enorme waar-

dering van zowel de heilige paus Johannes Paulus II als paus Franciscus bekend is 

voor deze zuster uit Calcutta is de snelle heiligverklaring heel bijzonder. Het is de 

officiële erkenning van haar werk en een stimulans voor de congregatie die ze 

gesticht heeft. Het is een erkenning voor iedere mens die zich inzet om het levenslot 

van kanslozen te verbeteren. Het laat zien hoe concreet caritas en diaconie kunnen 

zijn. Voor Moeder Teresa was dit heel duidelijk en eenvoudig. Ze was er voor de 

kastelozen. Haar medezusters zetten haar werk voort. Klein maar dapper! Zo blijft ze 

voor mij voortleven! 

Vrede en Alle Goeds! Vicaris P. Verbeek 

 



Bedrijfseconoom Hans Hendrix versterkt parochiebestuur 

Middelburger Hans Hendrix is door de bisschop van Breda mgr. Hans Liesen 

benoemd tot algemeen lid van het bestuur van de H. Maria Parochie Walcheren. 
 
 
Tekst en foto: © Peter Vrancken 
 
 
We treffen Hendrix als hij net is teruggekeerd van een meerdaags verblijf in het 
Vlissingse zorghotel nadat hij in het ADRZ in Goes een nieuwe heup heeft gekregen. 
,,Mijn tweede’’, aldus het kersverse bestuurslid, die al vele jaren samen met zijn 
echtgenote de boekhouding van de parochie doet en dat ook blijft doen. 
 
Was het dan niet logisch geweest om penningmeester te worden? ,,Nee’’, klinkt het 
zelfverzekerd van de man die opgeleid is tot bedrijfseconoom, ,,dat ambieer ik niet.’’. 
 
Hans Hendrix is sinds 2006 als vrijwilliger ook actief bij de stoomtrein Goes-
Borsele. ,,Als hoofdconducteur en lokettist’’, luidt het verrassend. 
 

 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 
Caritascollecten in juli 

De Caritascollectes van zondag 2 juli jl. hebben opgebracht in de H.H. Petrus- en 

Pauluskerk in Middelburg € 148.35 en in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen 
€ 202.86. 
 
Op 1 juli jl. bracht de Caritascollecte in Zorgcentrum Ter Reede in Vlissingen € 35.80 
op. 
 
Alle gulle gevers: hartelijk dank. 
 

 

 

 

 

Openingstijden secretariaten in de vakantieperiode 

Van 17 juli tot en met 25 augustus Is het secretariaat in Middelburg (telefoon 

612860) iedere dinsdag- en donderdagmorgen geopend van 9.30  - 11.30 uur 

Het secretariaat in Vlissingen  (telefoon 412247) is op woensdag –en vrijdagmorgen 

geopend van 9.00 – 12.00 uur. 

Heeft  U  dringend een pastor nodig? Belt  u dan de teamwachttelefoon: 

06 – 53637130 

 

 

 

 
 

 

H. Maria Parochie Walcheren 
 

Een vitale geloofsgemeenschap! 
 

 



Vakantie 

God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen 

zich even kan losmaken uit het gareel van de 

zorg en verantwoordelijkheid, dat, los en vrij, 

de aarde kan proeven en ruiken en de lucht 

en het water en de mensen er bij. 

 

Geef mij een hart dat nog op uitkijk staat 

naar vreemde mensen en andere dingen 

en gelukkig is, om hun anders-zijn. 

 

Geef mij een hart dat uitnodigt 

-als een rustbank in de lommer- iedere 

voorbijganger, ieder mens langs de baan 

 

En of ik dan in een vliegtuig zal stappen 

of mijn fiets zal gebruiken. 

Of ik de andere kant van de wereld of de 

andere kant van mijn dorp zal zien, 

of ik de kracht van mijn lichaam 

zal meten met de golven, 

of stil van de zetel naar het bed zal gaan 

geef mij een hart dat vakantie kan nemen, 

God, en dan is het feest al begonnen. 

Woorden van Manu Verhulst 

Wij wensen U een goede vakantie toe! 

Pastores P. de Maat en R. Mangnus 



Nieuw: pastoraal assistenten in het Bisdom Breda 

In een brief aan pastoors, teamleiders, pastorale beroepskrachten en 

parochiebesturen schrijft bisschop Liesen over de introductie van de functie 
van pastoraal assistent in het Bisdom Breda. 
 
 
,,Bij de pastorale opdracht van de 
pastoors en pastorale teams worden in 
ons bisdom, zoals elders in Nederland, 
feitelijk al vrijwilligers betrokken,’’ 
schrijft de bisschop. ,,Het kerkelijk 
recht geeft bisschoppen de mogelijk-
heid zulke vrijwilligers met  een 
kerkelijke of bisschoppelijke zending te 
benoemen om mee te werken in het 
pastoraat. In andere bisdommen 
hebben bisschoppen hiervoor vormen 
met verschillende namen in het leven 
geroepen. Op soortgelijke wijze wil ik 
de mogelijkheid bieden pastoraal 
teams te versterken met de hulp van 
een pastoraal assistent’’, aldus de 
bisschop. 
 

 
Foto: © Peter Vrancken 

 
 
Nieuwe aanpak 
De bisschop verwijst naar zijn pastorale brief over de situatie in het bisdom (maart 
2017), waarin hij schreef over met minder mensen en middelen werken en keuzes 
maken over wat wel en wat niet meer gedaan kan worden. Bisschop Liesen: ,,Dit 
brengt ook met zich mee dat de pastorale beroepskrachten een grote werkdruk 
kunnen ervaren en met moeite tijd vinden voor alle pastorale taken en kansen. Juist 
over die kansen heb ik met u willen spreken in mijn brief. De veranderingen in onze 
tijd bieden ook mogelijkheden en nodigen uit tot een nieuwe visie en een nieuwe 
aanpak: ‘[…] geloof kan niet meer verondersteld worden, maar mag en moet 
opnieuw voorgesteld worden. Dat vraagt om een manier van denken die niet begint 
bij de bestaande structuren maar bij persoonlijke relatie, gebed, Blijde Boodschap en 
missie. Hiervoor wil ik drie stappen aanreiken: de persoonlijke relatie met God, de 
bewuste keuze om gelovig in de wereld te staan, de betrokkenheid op de ander.’ De 
oproep om deze weg te gaan heb ik aan alle mensen in ons bisdom willen doen. Aan 
u allen die in het pastoraat in ons bisdom werkzaam zijn wil ik de zorg toevertrouwen 
in deze stappen voor te gaan en anderen daarin te begeleiden.’’ 
 
Vormingsprogramma 
De introductie van een gekwalificeerde vrijwilliger met kerkelijke zending was reeds 
in 2015 voorzien. In dat jaar startte het Sint Franciscuscentrum een 
vormingsprogramma voor vrijwilligers. De eerste twee jaar van dit programma 
omvatten een verdiepende geloofscursus die voor iedereen toegankelijk is. 
 



Het derde jaar was bedoeld als, zoals het Bisdom Magazine in mei 2015 
aankondigde: als extra studie- en stagejaar voor diegenen die in aanmerking willen 
komen voor een bevestiging van de bisschop om in de parochie met een zekere 
verantwoordelijkheid vrijwillige taken uit te voeren, ter assistentie van het pastorale 
team. 
 
Bisschop Liesen: ,,De pastoraal assistenten die met bisschoppelijke zending gaan 
werken, zullen hun taken uitoefenen onder directe verantwoordelijkheid van de 
pastoors. Aan hen wil ik ook de mogelijkheid toevertrouwen – wanneer zij dit 
wenselijk achten en in samenspraak met hun pastoraal team – uit de mensen die de 
tweejarige geloofscursus hebben gevolgd kandidaten te kiezen en deze aan te 
melden voor het opleidingsjaar tot pastoraal assistent.’’ Pastoors en teamleiders 
ontvangen daarom via het Sint Franciscuscentrum nadere informatie over het 
aanmelden voor dit opleidingsjaar. 
 
,,Van harte hoop ik dat de zending van goedgevormde vrijwilligers – waarmee elders 
in Nederland goede ervaringen zijn opgedaan – ondersteuning biedt aan de 
pastoraal teams en hun meer mogelijkheden geeft op de pastorale noden en kansen 
van onze tijd in te gaan’’, aldus de bisschop. 
 
 

 Zie voor meer informatie over de Geloofscursus en het Opleiding tot 
pastoraal assistent  www.sintfranciscuscentrum.nl 

 
 

Bron: nieuwsbrief Bisdom Breda 
Redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 
 
 
 

Ook op vakantie gewoon naar de toeristenkerk Dishoek 
Iedere woensdagmorgen zijn vrijwilligers actief in de toeristenkerk van Dishoek. Gras 
maaien, herstelwerkzaamheden doen, verven, enz. Onlangs maand kwam een 
cameraploeg van CTV Zeeland plotseling binnenvallen en maakten een reportage. 
 
Reportage zien? 
U kunt deze zien door op de onderstaande link te klikken: 
 
http://www.ctvzeeland.nl/de-toeristenkerk/content/item?965332 
 
 
 
 

 

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

 

http://www.sintfranciscuscentrum.nl/
http://www.ctvzeeland.nl/de-toeristenkerk/content/item?965332


Nederlandse vertaling enquête jongeren nu online 

De wereldwijde enquête onder jongeren die het Vaticaan online houdt, is in 

het Nederlands vertaald en staat sinds donderdag 6 juli online. 
 
Jongeren tussen de 16 en de 29 worden opgeroepen de vragenlijst in te vullen. 
Nederlandse jongeren kunnen de vragen lezen en beantwoorden in de eigen taal. De 
resultaten worden later toegevoegd aan de reacties uit de hele wereld op deze 
enquête over jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping. 
 
Het invullen van de enquête vraagt even de tijd. Deelnemers worden met klem 
verzocht alle vragen zorgvuldig in te vullen, want alle gevraagde informatie is 
belangrijk om een goed beeld te krijgen van jongeren wereldwijd. Met de vragenlijst 
krijgen jongeren de kans om van zich te laten horen, hun mening te geven en te 
delen wat ze over zichzelf kwijt willen. De vragenlijst is anoniem. De ingevulde 
gegevens kunnen niet worden herleid tot een persoon. 
 
De vragenlijst 
De enquête telt 56 vragen. Na een aantal vragen over zaken als geboortejaar, werk 
en opleiding, burgerlijke staat, kinderen en woonsituatie, volgen meer inhoudelijke 
vragen. Deze gaan over hoe jongeren zichzelf zien en hoe ze de wereld om hen 
heen zien. De enquête vraagt welke mensen belangrijk waren voor hun persoonlijke 
groei. En: Waarom vind je opleiding belangrijk? Waarom vind je werk belangrijk? 
Invullers van de enquête kunnen aangeven of ze vrijwilligerswerk doen, hoe ze 
maatschappelijk betrokken zijn en wat ze denken bij het woord ‘roeping’. Ook zijn er 
vragen over de Katholieke Kerk: wat vinden jongeren van onder meer de 
liefdadigheid en de maatschappelijke projecten van de Kerk? 
 
Van de 56 vragen gaan er 8 over social media. Jongeren kunnen aangeven hoeveel 
tijd ze hieraan besteden, waarvoor ze social media gebruiken, en wat ze zien als 
makkelijker op internet dan offline, zoals een baan zoeken, over je geloof vertellen, je 
mening over iets geven et cetera. Twee open vragen ronden de enquête af: Welke 
goede ideeën hebben de invullers over wat de Kerk zou moeten doen om jongeren 
goed te begeleiden op hun levensweg? En wat willen ze nog over zichzelf vertellen 
wat nog niet ter sprake is gekomen? Naast katholieke jongeren kunnen ook 
andersgelovigen en niet-gelovige jongeren de vragenlijst invullen en zich als zodanig 
kenbaar maken bij de vraag: Ben je gelovig? 
 
Bisschoppensynode 
De enquête vindt plaats ten behoeve van de 15e Gewone Algemene Bisschoppen-
synode, die in oktober 2018 wordt gehouden met als thema ‘Jongeren, het geloof en 
de onderscheiding van de roeping’. Jongeren worden op deze manier in gelegenheid 
gesteld input te leveren voor deze synode van bisschoppen. Informatie vanuit de 
Nederlandse Kerkprovincie over de komende Bisschoppensynode is te vinden in een 
speciaal nieuwsdossier op rkkerk.nl en op jongkatholiek.nl. Informatie vanuit het 
Vaticaan over de synode is te vinden op de website youth.synod2018.va. 
 
Ben je tussen de 16 en 29 jaar oud? Ga dan naar de Nederlandse vertaling van 
de enquête en doe mee. Naar de enquête! 

https://rkkerk.org/survey/
https://www.rkkerk.nl/dossiers/dossier-jongerensynode/
http://www.jongkatholiek.nl/
http://youth.synod2018.va/content/synod2018/en.html
https://rkkerk.org/survey/


Katholiekleven.nl komt met serie over geloofsoverdracht 

In een nieuwe serie korte video’s stelt Katholiekleven.nl de vraag: hoe draag je 

je geloof over aan kinderen? 

 
In de eerste video komt Marieke Cloodt aan het woord. Zij is catechiste op de 
Martinusschool in Heerlen en op de openbare basisschool Harlekijn in Landgraaf. Ze 
legt uit met welk materiaal ze werkt en laat zien hoe ze met de kinderen in gesprek 
gaat over Jezus. 
 
In de tweede video uit de serie vertelt diaken Guido van Dierendonck hoe hij in de 
parochie in Venlo-Zuid bouwt aan het kinderwerk in de parochie: ,,Kinderen moeten 
geraakt worden, moeten zich welkom weten bij ons in de kerk.’’ In deze video 
‘Kinderkerk: Hoe doe je dat?’ vertellen kinderen en ouders hoe zij de kinderkerk 
beleven. 
 
Diaken Guido van Dierendonck: ,,Mijn advies is eigenlijk: begin aan kinderwerk. Je 
kunt een heel traject en een heel plan bedenken en uitstippelen: over zoveel tijd wil ik 
met zoveel kinderen zijn, ik wil het zus en zo gaan doen. Maar begin gewoon met 
wat je hebt en de praktijk loopt vanzelf uit op iets dat waarschijnlijk veel mooier is dan 
wat je zelf kunt bedenken.’’ 
 
Deze serie op het videokanaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie komt tot 
stand in samenwerking met het bisdom Roermond. Elke video is voorzien van 
praktische tips voor ouders en mensen die in het pastoraat werken met kinderen. 
 
Bekijk de video’s in de categorie ‘Ik Geloof’ op Katholiekleven.nl 
 

 

http://katholiekleven.nl/


 

 

 

 
■ Zondagen 16 en 23 juli (10.00 uur) 

Mgr. Rob Mutsaerts, hulpbisschop van het bisdom ‘De Bosch, gaat op deze 
zondagen voor in de eucharistieviering in de toeristenkerk van Zoutelande. 

 
■ Maand juli 

Deze maand zijn er geen weekvieringen in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in 
Middelburg en de Emmanuëlkapel in Vlissingen. 

 
■ Zondag 30 juli (10.00 uur) 

KRO/RKK-prominent Leo Feijen gaat vandaag voor in de woord- en 
communieviering in de toeristenkerk van Vrouwenpolder. Feijen deed dat ook al 
in 2015 en vorig jaar. 

 
■ Maand augustus 

Deze maand zijn er geen weekvieringen in de kapel van de H.H. Petrus en 
Pauluskerk in Middelburg. 

 
■ Zaterdag 9 september 

De Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen is vandaag geopend vanwege 
Monumentendag. In de kerk is onder meer een expositie te zien onder de titel 
Boeren, Burgers en Buitenlui’. 

 
■ 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. 
 
 

 
 

Het eerste dat je moet doen om succes te hebben, 
Is van je werk te houden!! 

http://www.catharijneconvent.nl/


 

 

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 28 juli 2017! 
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