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Hoe doe jij mee?

We gaan iets nieuws doen! In het weekend van 9 en 10 september 2017. Alle kerken samen.
Wat heel erg voor de hand ligt en wat we misschien al veel eerder hadden moeten doen. Wat in
Engeland en de VS al jaren een bewezen succes is. Namelijk, gewoon iemand uitnodigen om
mee te gaan naar de kerk. Om het geloof te 'proeven'. Want waarom zou je datgene wat voor
jou waardevol is alleen voor jezelf houden? Maar het hangt van jou af, of jij het durft. Om op je
collega, buurman, vriend, of familielid af te stappen en te zeggen: “Hé, ga je met me mee?”
Gewoon voor een keertje. Wie weet welke uitwerking het gaat hebben. Het gaat om het
uitnodigen, dat we dat weer leren. En inderdaad, misschien zegt diegene: ik kom niet. Maar dan
hebben we de uitnodiging wel gedaan. En dat telt.

'Proef, en geniet de goedheid van de Heer' (Psalm 23:9)
Het doel van deze campagne is dat mensen
in de kerk erop uit gaan om iemand uit hun
omgeving persoonlijk mee te vragen naar
de kerk. Voor velen is dit best een drempel.
Vaak vinden we het voldoende om een
gastvrije kerk te zijn onder het motto: wie wil

komen is welkom. Maar een uitnodigende
kerk vraagt om meer. Dat betekent dat we
mensen uit onze omgeving die misschien al
jaren of nog nooit in de kerk zijn geweest,
uitnodigen om eens met ons mee te gaan
naar een toegankelijke kerkdienst.

Het is de bedoeling, dat in het weekend van 2 en 3 september in zowel de H.H. Petrus- en
Pauluskerk in Middelburg als de Onze lieve Vrouwekerk in Vlissingen  een foldertje met
uitnodiging klaar ligt. Dat kun je meenemen om iemand te vragen eens mee te gaan naar de
kerk.

Neem zo’n folder mee en schroom niet en neem een ander mee naar jouw kerk!!



Lughnasadh: Keltisch oogstfeest van weleer

Tekst: © Annemarie Latour

Gevoelsmatig zitten we nog midden in onze Hollandse zomer. De Keltische jaar-
kalender is op 1 augustus alweer beland bij het oogstfeest Lughnasadh. Wie
appels of peren wil gaan plukken, kan dus vooruit. Maar wat weten we eigenlijk
over dit oeroude festijn? En wat kun je er tegenwoordig nog mee?

Oogstfeest in Ierland (foto: Patrick Browne)

Waar komt die naam vandaan?
Lughnasadh – je spreekt het uit als ‘Lóenasa’ – betekent in het Oud-Iers ‘samenkomst
rondom Lugh’. Lugh is niet de eerste de beste. De stad Leiden (‘Lugdunum Batavorum’)
is naar hem vernoemd, net zoals de Franse steden Laon en Lyon, het Engelse Luton,
het Schotse Loudon en het Spaanse Lugones.
Lugh was dus een graag geziene figuur, niet in de laatste plaats omdat hij de Keltische
zonnegod was. Als heerser over het element vuur en als machtige krijger was hij een
soort Keltische kruising tussen Lodewijk XIV en Rambo. Bovendien was hij de god van
ambacht en handel. Wie hem vereerde, kon rekenen op een gunstige oogst en zat er
vervolgens financieel warmpjes bij. Des te meer reden om hem jaarlijks in het zonnetje
te zetten – pun intended.



Is het niet een beetje vroeg voor een oogstfeest?
Lughnasadh liep van half juli tot half augustus: de tijd waarin de eerste oogst kon
worden binnengehaald. Om dit spiritueel in goede banen te leiden, werd er ritueel
geofferd. Denk bijvoorbeeld aan de eerste maiskolf of de eerste schoof graan. Een
ander typisch gebruik was het plukken van blauwe bosbessen. Hoe sappiger de bes,
hoe beter de kwaliteit van de te verwachten oogst.

Maar er werd niet alleen geoogst. Tijdens Lughnasadh vond namelijk ook de Keltische
versie van de Olympische Spelen plaats. Er waren wedstrijden in atletiek, declamatie en
zang, en er werd volop gefeest, gedanst, handel gedreven en getrouwd. Dit laatste was
overigens business as usual, want huwelijken draaiden bij de Kelten vooral om
strategische allianties.

Welke symboliek steekt er achter Lughnasadh?
Symbolisch ging het tijdens Lughnasadh
om de oeroude strijd tussen Crom Dubh
(‘de duistere en kromme’) en Lugh.
Crom Dubh, die de donkere aarde en
groei van gewassen vertegenwoordigt,
bewaakt zijn ‘eigendom’, terwijl Lugh het
zonlicht voorstelt dat gevangen zit in de
graankorrel. Als het Lugh lukt om de
oogst van Crom Dubh los te peuteren,
kan hij zichzelf bevrijden en als voedsel
aan de mensheid schenken.

Wie thuis is in het christendom, denkt nu
waarschijnlijk meteen aan het laatste
avondmaal. En dat is terecht. Ook Jezus
was bekend met het idee van
goddelijke zelfgave en de symboliek van
zaaien en oogsten. Hij sprak hier vaak
met zijn leerlingen over in de vorm van
parabels, zoals in het evangelie volgens
Matteüs, hoofdstuk 13.

Wordt Lughnasadh nog steeds gevierd?
Veel Ierse volkstradities zijn in de vorige eeuw verdwenen. Wie niet beter weet, zou
denken dat ook Lughnasadh van de folkloristische kaart is geveegd. Maar dat valt
alleszins mee. Een paar opvallende gebruiken zijn weliswaar in een nieuw jasje
gestoken, maar borduren nog altijd voort op het oeroude oogstfeest.
Zo beklommen de Ieren vroeger de bergen en heuvels waarop Lugh werd vereerd. Dit
wordt nog steeds gedaan, maar dan onder een andere noemer. Neem bijvoorbeeld de
beklimming van Croagh Patrick, Ierlands heilige berg, op de laatste zondag in juli. De
berg draagt de naam van Ierlands beroemde missionaris, maar lang vóór zijn komst
werd Lugh op deze bergtop vereerd.
Ook de Puck Fair, een van de oudste festivals van Ierland, grijpt terug op Lughnasadh.
Tijdens dit feest, halverwege de maand augustus, staat het dorp Killorglin een paar
dagen op z’n kop. Een wilde geitenbok (‘puck’) – een oud vruchtbaarheidssymbool –
wordt tot koning gekroond en is heer en meester over de festiviteiten. Drie dagen lang
gaan de voetjes van de vloer en vindt er bovendien een traditionele paarden- en
veemarkt plaats.

Wordt er altijd gedanst tijdens Lughnasadh?
Jazeker, de Ierse toneelschrijver Brian Friel schreef in 1990 zelfs een toneelstuk
over: Dancing at Lughnasa. Het verhaal speelt zich af in augustus 1936 in het fictieve
dorpje Ballybeg. Daar wonen vijf ongehuwde zussen in één huis, samen met hun broer
– een overspannen missionaris – en de zevenjarige Michael die het buitenechtelijke
kind van de jongste zus is.



Het verhaal wordt verteld door de ogen van de inmiddels volwassen Michael. Hij
herinnert zich het wanhopige verlangen van de zussen naar een gelukkiger leven.
Innerlijk gevangen in hun bestaan, in het streng-katholieke Ierland van toen, kijken ze
vol verlangen uit naar het oogstfeest Lughnasadh. Dáár zullen ze uit hun schulp
kruipen, gaan dansen en aan de man komen. Althans, dat hopen ze.
Tegen het einde van de zomer wordt echter duidelijk dat je alleen kunt oogsten wat je
hebt gezaaid. Bovendien blijkt het beschermde, huiselijke leven van de zussen niet
bestand tegen de moderne tijd. De toekomst ziet er dan ook somber uit, wat vorm
krijgt in een explosieve dans vol rauwe emotie. De dans blijft immers altijd bestaan.
Wat kun je doen om Lughnasadh te vieren?

Wie Lughnasadh wil vieren, heeft genoeg keuze. Actievelingen kunnen bijvoorbeeld een
wandeling maken langs rijpe akkers, een bosbessentaart bakken, appels gaan plukken,
onkruid wieden in de tuin, of een gezellig muziek- en dansavondje organiseren.
Festivalgangers kunnen zowel in Ierland als Nederland terecht, bijvoorbeeld in het
openluchtmuseum van Craggaunowen of bij het Féile Lúghnasa Festival op het
schiereiland Dingle. Bij de Keukenhof in Lisse vindt het bekende Castlefest plaats,
waarbij een fantasy fair wordt gecombineerd met al-dan-niet-verzonnen rituelen rondom
Lughnasadh.

Wie meer diepgang zoekt, kan eens kijken naar de overvloed in de keukenkast. Zijn er
mensen in je omgeving die het niet breed hebben en geholpen zijn met een paar
levensmiddelen? Of zijn er nog belangrijke levens- of werkplannen die rond deze tijd
‘gezaaid’ moeten worden om later te kunnen oogsten?

Lughnasadh is in ieder geval een mooi moment om stil te staan bij deze tijd van
het jaar; een tijd van voltooiing en overvloed waarvoor je dankbaar kunt zijn. Zo
kan het oude Keltische oogstfeest van weleer nog járen mee.

Caritascollecten in augustus

De Caritascollecte van 6 augustus heeft in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in
Middelburg opgebracht € 114.20. In de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen werd €
71.37 in het collectemandje gedeponeerd.

De Caritascollecte op 5 augustus in Zorgcentrum Ter Reede in Vlissingen bracht €
41.40 op.

Alle gevers: hartelijk dank.

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



Laatste kunstwerk Omer Gielliet onthuld in België

Het laatste door priester-kunstenaar Omer Gielliet gemaakte kunstwerk is op
dinsdag 1 augustus op een dijk in het Belgische Assenede, net over de grens bij
Philipine, onthuld.

Omer Gielliet, op 7 mei in Breskens overleden, liet zich bij zijn laatste houtsculptuur
inspireren door het eeuwenoude verhaal Floris en de Blancefloer. Dat verhaal ging over
de onmogelijk gehouden liefde tussen een moslimprins en een slavinnendochter van
christelijke komaf. ,,Liefde overwint alles’’, was de stelling van Omer Gielliet.

Omer Gielliet aan het werk in de achtertuin van zijn woning. Foto: © Reggie Colijn.



Openingstijden secretariaten in de vakantieperiode

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.

Buiten deze openingstijden kunt u altijd op het antwoordapparaat van de
parochietelefoon een boodschap inspreken. De parochietelefoon wordt regelmatig
beluisterd door een van d pastores.

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

06 – 53637130

Verzending nieuwsbrieven niet vlekkeloos

Uit reacties van lezers merken we op, dat sinds 23 juni jl. de verzending van de
nieuwsbrieven 299, 300 en 301 niet vlekkeloos is verlopen.

Heeft u een of meerdere nieuwsbrieven niet ontvangen? Laat het ons weten en we
sturen de ontbrekende nieuwsbrieven graag na. En zorgen er natuurlijk voor, dat u de
nieuwsbrief weer keurig in uw mailbox vindt.

Om onze administratie zo optimaal te houden verzoeken wij uw opmerkingen ten
aanzien van de verzending van de nieuwsbrief te sturen naar:

nieuws@rkwalcheren.nl

Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming
Ter gelegenheid van Maria Hemelvaart is er op dinsdag 15 augustus in de Onze
Lieve Vrouwekerk in Vlissingen om 19.00 uur een viering.

De ochtendviering op woensdag 16 augustus in de Onze Lieve Vrouwekerk gaat niet
door.

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


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

■ Donderdag 7 september (14.00 uur)
In Hof van Buren in Middelburg vertoont het Ouderenpastoraat Boven de
Schelde de film A simple life. Deze film werd al eerder in Vlissingen vertoond en
de ervaring was, dan men geraakt werd door het zien van de wederzijdsheid van
zorg voor de ander. Kosten: € 2,50. Aanmelden per e-mail bij:
p.berkvens@hetnet.nl

■ 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.

Genoeg hebben is geluk;
meer dan genoeg hebben brengt ongeluk.

Dat geldt voor alle dingen, maar vooral voor geld!!

mailto:berkvens@hetnet.nl
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 1 september
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.
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