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Pastoor Paul de Maat door val tijdelijk uitgeschakeld 

Pastoor Paul de Maat is onlangs ongelukkig gevallen, waarbij zijn schouder uit 

de kom geschoten is. 
 
Hierdoor kan hij de komende tijd zijn pastorale taken niet uitoefenen. De 
eindverantwoordelijkheid van het pastoraat van de H. Maria Parochie Walcheren ligt bij 
pastor Ria Mangnus in samenwerking met pastor Ed Visser. 
 

 
Pastoor Paul de Maat en pastoraal werker Ria Mangnus 

Foto: Cynthia Mangold 
 



 

 

‘Zonde’ – een kort verhaal 

Hij wist dat hij het niet moest doen. Voorzichtig stak broeder Malachias zijn 

hoofd om de hoek van de refter. De sobere eetzaal was verlaten. De eikenhouten 
tafel waaraan hij drie keer per dag zijn maaltijd nuttigde, stond gedekt voor het 
avondeten. De borden en mokken, zonder oor, vormden een monastiek stilleven, 
wachtend op de ruwe penseelstreken van broeder-kok die dagelijks twaalf zielen 
van een eenvoudige maaltijd voorzag. Broeder-kok was vanmiddag echter in geen 
velden of wegen te bekennen. 
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Behoedzaam stapte Malachias de refter in en sloot zachtjes de deur achter zich. 
Geruisloos liep hij op zijn sandalen over de oude plavuizen. Zelfs de Heilige Geest zou 
niet stiller voorbij kunnen gaan, bedacht hij zich met een schuldgevoel. 
 
Bij de tafel van Vader Abt vertraagde zijn pas. Zijn blik werd als vanzelf naar het houten 
kruisbeeld getrokken dat daar aan de muur hing. Een paar seconden lang keek hij in de 
ogen van de gekruisigde Christus. ‘Vergeef hen Vader, want zij weten niet wat zij doen.’ 
Een kleine rilling liep over zijn rug. 
 
Opbiechten 
Natuurlijk was het verkeerd wat hij deed. Hij zou zich tegenover Vader Abt moeten 
verantwoorden. Wie voor het kloosterleven koos en zondigde tegen God, zichzelf of de 
gemeenschap, koos er doorgaans ook voor om zijn fouten en gebreken regelmatig op 
te biechten. Door de jaren heen was hij daar zorgvuldig mee omgegaan. Zo zorgvuldig 
zelfs, dat Vader Abt hem had gevraagd om zijn biechtvader te worden. Zo hielden ze 
elkaar in balans. Wat de één opbiechtte, bewaarde de ander in zijn hart. 
 
Snel schudde Malachias de gedachte aan de begripvolle blik van Vader Abt van zich af. 
Hij draaide het kruisbeeld de rug toe en liep door naar de deur links achterin de refter. 
Daar lag de kloosterkeuken. Een korte gang verbond de beide ruimtes met elkaar. Even 
later stond hij in het wit-betegelde domein van broeder-kok. De ruimte was smetteloos 
schoon en er hing een weeïge geur van afwasmiddel en bleekwater. 
 
Maar dat zag of rook Malachias niet. Zijn blik werd gevangen door het late namiddag-
licht dat door het keukenraam op de koelkast viel. De gloed van de zon transformeerde 
het logge, roestvrijstalen gevaarte in een bovenmaatse schatkist van puur goud. Hij kon 
er zijn ogen niet van afhouden. Langzaam kroop de begeerte verder zijn hongerige ziel 
binnen en toen, na een laatste aarzeling, gaf hij eraan toe. 
 
Zonder verder na te denken, greep hij een lepel uit de besteklade, opende de koelkast 
en nam één van de twaalf klaarstaande schaaltjes chocoladevla. Gulzig nam hij een 
hap. En nog een. Zijn smaakpapillen getuigden in opperste extase van het hemelse 
wonder dat zich tussen zijn tong en gehemelte voltrok. Gelukzalig sloot Malachias zijn 
ogen. Even, heel even, was God terug op aarde. 
 



 

 

 
Verderop in het klooster keek Vader Abt 
bedrukt naar de Maria-icoon die boven 
de kleine schrijftafel in zijn kloostercel 
hing. Hij had gefaald. 
Geen enkel gebed tot de Moeder Gods 
had geholpen om de zoete verleiding te 
weerstaan en het bewijs daarvan lag 
leeg in de prullenmand. 
 

 
 
Met een diepe zucht stond hij op. Misschien moest hij broeder Malachias maar 
vragen om zijn biecht af te nemen. Treurig likte hij de laatste druppel chocoladevla 
van zijn vingers. De koeien op het lege vlakarton keken hem vanuit de prullenmand 
verwijtend aan. 
 
Maar in de refter leek het kruisbeeld te glimlachen. 
 
 
 
 
 

 

Contact met onze pastores 

Wilt u contact met onze pastores? Dat kan op verschillende manieren. 

 
E-mail 
U kunt onze pastores per e-mail bereiken via: pastores@rkwalcheren.nl. De 
pastores zullen u dan antwoorden. 
 
Telefonisch 
Via de secretariaten van de beide parochiekernen (zie de colofon) kunt u contact 
leggen met een van de pastores. U wordt dan eventueel teruggebeld. 
 

 
 
 
 
 
 

Collecten PAX 

De opbrengst van de collecte voor PAX op 17 september jl. bracht in de H.H. 

Petrus- en Pauluskerk in Middelburg € 167.82 op. In de Onze lieve Vrouwekerk in 
Vlissingen werd € 133.00 op de schaal gelegd. 
 
Alle gevers hartelijk dank. 
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Kleding inleveren voor Sam’s kledingactie
Op woensdag 25 en donderdag 26 oktober a.s. kunt u op verschillende 
plaatsen in Middelburg en Vlissingen weer gebruikte kleding inleveren. 
 
Miljoenen mensen moeten in rampgebieden zien te overleven. Sam’s Kledingactie 
zet zich in voor deze mensen. Samen met veel enthousiaste vrijwilligers zamelen we 
tweedehandskleding in. De verkoop van deze kleding levert geld op dat we direct 
besteden om de nood in rampgebieden te verlichten. We werken daarbij zeer nauw 
samen met diverse partners, waaronder ontwikkelingsorganisatie Cordaid Mensen in 
Nood. 
 
U kunt op een heel eenvoudige manier, zonder direct geld te geven, een 
bijdrage leveren aan noodhulp, wederopbouw en preventieprojecten van 
Cordaid Mensen in Nood.  Zo zijn wij ‘Samen goed voor elkaar’. 
 
 
 

Waar en wanneer kunt u kleding inleveren? 
 
Middelburg 
Op woensdag 25 en donderdag 26 oktober tussen 19.00 en 20.30 uur in zowel de 
H.H. Petrus- en Pauluskerk als in De Hoeksteen. 
 
 
Vlissingen 
Woensdag 25 oktober 
Tussen 09.30 en 11.30 uur in de Onze Lieve Vrouwekerk 
 
Donderdag 26 oktober 
Tussen 19.00 en 20.00 uur in: 

1. Onze Lieve Vrouwekerk 
2. Adventkerk (West Souburg) 

 
Tussen 19.00 en 20.30 uur 
Open Hofkerk 
 
 

 
 



 

 

 

Mgr. Van den Hende: ‘Laat het leed van medechristenen echt 
tot je doordringen’ 
,,Daadwerkelijke zorg voor gelovigen die vervolgd worden of die uit de 
verdrukking komen is een daad van liefde. Het is een getuigenis als ledematen 
van het lichaam van Christus elkaar helpen en steunen wanneer andere 
ledematen te lijden hebben.’’ 
 
 
Dit schrijft Mgr. Van den Hende in het 
nieuw verschenen nummer van het 
internationaal katholiek tijdschrift 
Communio (2017/3-4), dat als thema 
heeft de christelijke vluchtelingen in 
Europa. 
 
Mgr. Van den Hende, bisschop van 
Rotterdam, is bisschop-referent voor 
oecumene en behartigt tevens de 
contacten met katholieken van de 
Byzantijnse ritus en met de oosterse en 
orthodoxe Kerken. De bijdrage van de 
bisschop is het openingsartikel en heeft 
als titel: “Wanneer één lid lijdt” – Enkele 
gedachten aangaande de zorg om de 
gelovigen die uit de verdrukking komen. 
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In de eerste brief aan de christenen van Korinthe vergelijkt de apostel Paulus de 
gemeenschap van christenen met het menselijk lichaam: “alle ledematen, hoe vele ook, 
maken tezamen één lichaam uit” (1 Kor. 12, 12). Mgr. Van den Hende: “Als christenen 
zijn we door het doopsel deel geworden van dit lichaam, in kracht van de heilige Geest. 
Het is het lichaam waarvan Christus het hoofd is. We mogen beseffen dat we elkaar in 
Christus gegeven zijn als ledematen van hetzelfde lichaam.’’ 
 
,,De apostel Paulus maakt duidelijk dat de eenheid in het lichaam van Christus in 
wederkerigheid tot uiting moet komen, in vreugde en in verdriet. Wat dit laatste betreft, 
schrijft hij in de brief aan de Korintiërs: ‘Wanneer één lid lijdt, delen alle ledematen in 
het lijden’ (1 Kor. 12, 26). Deze woorden van Paulus vormen een indringende 
aansporing om het leed van medechristenen echt tot je door te laten dringen.’’ 
 
,,Wanneer ledematen van het lichaam van Christus elkaar op deze manier 
daadwerkelijk tot steun zijn, getuigen zij van de liefde van de Heer (Joh. 15) en leveren 
zij in Christus’ naam tevens een vruchtbare bijdrage aan een beschaving van liefde in 
onze wereld.’’ 
 

• Zie de website van Communio voor meer informatie en voor de bestelmogelijkheid van het 
dubbelnummer 2017/3-4: ‘Een vreemd land als vaderland. De problematiek van de christelijke 
vluchtelingen in Europa’ 

• Lees ook de brief van de Nederlandse bisschoppen Herbergzaam Nederland over de opvang van 
vluchtelingen’ (Kerstmis 2015). 

http://communio.nl/wp/product/20173-4-vreemd-land-als-vaderland-problematiek-christelijke-vluchtelingen-europa/
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2016/10/15-12-2015-Bisschoppelijke-Brief-Herbergzaam-Nederland-Kerstmis-2015.pdf


 

 

 

 

 

 

■ Zaterdag 23 september (12.00 uur) 
Internationale dag van de Vrede. Een intercultureel en interlevensbeschouwelijk 
lunchgesprek voor  toenadering, kennismaking en ontmoeting. Zaterdag 23 
september, 12.00 uur in t Hofje, Walgang 2 (onder de toren van de Lange Jan) in 
Middelburg. 

 
■ Dinsdag 26 september (14.00 uur) 

Lezing over sociale verbondenheid en sociale kwetsbaarheid in De 

Jeugdhoeve, Blikhoek 4 in ’s-Heerenhoek. Aanmelden per e-mail:

 pastorteam@zeelandnet.nl of telefonisch bij het pastoraal centrum in 
Goes: 0113 – 218610. 

 
■ Woensdag 25 en donderdag 26 oktober 
 Kledinginzameling voor Sam’s kledingactie. Meer informatie volgt. 
 
■ Woensdag 4 oktober (14.00-16.00 uur) 

In Hof van Buren kunt u een lezing van Justa Resovsky-Vrijlandt bijwonen met 
als onderwerp: ’In de voetsporen van de heilige Patrick, een ontdekkingsreis door 
Ierland’. Lees hier meer over elders in de vorige nieuwsbrief. 

 
■ Woensdag 4 oktober (18.00-21.15 uur) 

Tweede Sint Franciscusdag in Hoeven. Lees hier meer over in de vorige 
nieuwsbrief. 

 
■ Zaterdag 14 oktober (18.00-21.15 uur) 

Wereldmaaltijd bij de Franciscanen in Megen. 
 
 
■ Woensdag 28 maart 2018 mei (19.00 uur) 
 Chrismaviering in Roosendaal. 
 
 
 

 
 

Zoek de kleine dingen, 
die aan het leven vreugde en voldoening geven!! 

mailto:pastorteam@zeelandnet.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 
pastores@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 29 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. Kopij uitsluitend aanleveren in Wordformaat! 
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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