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Wereldmaaltijd in Megen 

De VN heeft 16 oktober uitgeroepen tot wereldvoedseldag, om stil te staan bij 

de ongelijke voedselverdeling in de wereld (en wat daartegen te doen).  
 
In het kader daarvan gaan broeder Rangel en zuster Emmanuël op zaterdagmiddag 
14 oktober de kloosterkeuken in, om een wereldmaaltijd van drie gangen te bereiden. 
 
Een wereldmaaltijd bestaat uit wat iedere wereldburger dagelijks zou kunnen eten bij 
de huidige voedselproductie. En dat is veel  meer dan we denken!  
 
Zij nodigen u van harte uit te komen eten! Eerst is er een informatieve inleiding over 
onder meer de wereldmaaltijd en de voedselverdeling, en hoe dingen anders zouden 
kunnen. Daarna gaan we samen eten in de eetzaal van het Franciscanenklooster.  
 
De bijdrage die ze daarvoor vragen is voor (een deel van) de gemaakte onkosten, en 
(groten)deels voor twee goede doelen: de Voedselbank in Oss en de Franciscanen 
in Bangalore (India) die daar een voedselkeuken hebben waar dagelijks maaltijden 
worden verstrekt aan armen. 
 
Na afloop van de maaltijd krijgt u een klein ‘kookboekje’ mee naar huis met daarin de 
gemaakte recepten ter inspiratie.  
 
Aanmelden? 
Uiterlijk 6 oktober via e-mail: wereldmaaltijdmegen@gmail.com (wegens de 
beschikbare ruimte zijn de plaatsen beperkt) 
 

mailto:wereldmaaltijdmegen@gmail.com


 

 

Boeiende lezing prof. dr. Anja Machielse 

Afgelopen dinsdag werd voor de zesde keer door het ouderenpastoraat 

Boven de Schelde in de Jeugdhoeve te  's Heerenhoek weer een lezing 
georganiseerd voor alle medewerkers in het ouderenpastoraat en andere 
belangstellenden. Dit keer was mevrouw prof. dr. Anja Machielse uitgenodigd. 
 
 
Tekst en foto: Jeannette Vrancken 
 
 
Mevrouw Machielse is bijzonder hoogleraar  en heeft ons die middag geïnformeerd 
over ‘Goed ouder worden’. Het ging over sociale verbondenheid en sociale 
kwetsbaarheid. Daarin werd aan het thema eenzaamheid bijzonder veel aandacht 
besteed. Hoe komt het dat er zoveel eenzaamheid is vooral bij ouderen? Door allerlei 
oorzaken kan men sociaal geïsoleerd raken. Veelal doordat er in hun omgeving veel 
mensen overlijden, maar ook door lichamelijke beperkingen. 
 
Uit statistieken is gebleken dat mensen die meer sociale contacten met andere 
hebben in hoge mate gelukkiger zijn. Voorts blijkt ook dat op het platteland in 
Zeeland de eenzaamheid is toegenomen. 
 
Het is belangrijk dat deze vaak ouderen, ook ‘gezien’ en ‘gekend’ worden door hun 
omgeving zoals buren, mensen vanuit de kerkgemeenschap, oudere bonden enz.  
 
Het was weer een interessante lezing. Een bijna volle zaal was zeer betrokken bij het 
goede verhaal van Mevrouw Anja Machielse. 

 

 



 

 

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 
 
 

 
 



 

 

 

Franciscusdag in Oosterhout (Brabant) 

Met het thema ‘Verkondig het Evangelie, desnoods met woorden’ houdt het Sint 

Franciscuscentrum op donderdag 4 oktober 2017 van 18.00 tot 21.15 uur de 
tweede Sint Franciscusdag. 
 
Een gezamenlijke maaltijd, een inleiding door bisschop Liesen, verschillende 
sprekers en ruimte voor uitwisseling maken deel uit van het programma. De locatie is 
het gemeenschapscentrum van Chemin Neuf in Oosterhout. Iedereen die beroepsmatig 
of vrijwillig actief is in de Kerk is welkom. 
 
Verkondig het evangelie 
Het thema dit jaar is een bekend citaat van de heilige Franciscus van Assisi: ‘Verkondig 
het Evangelie, desnoods met woorden’. Mgr. Liesen spreekt veel over de noodzaak aan 
de mensen het geloof opnieuw voor te stellen. In zijn pastorale brief van april 2017 
werkt hij dit verder uit. De woorden van de heilige Franciscus drukken de wijsheid van 
de Kerk uit dat de verkondiging in vele vormen kan gebeuren. De Goede boodschap 
bereikt mensen niet alleen door  –zeg maar–  preken en websiteberichten, maar 
bijvoorbeeld ook via daden van naastenliefde, volksdevoties, de schoonheid in de kunst 
en ontmoetingen tussen mensen. Tijdens deze avond zullen verschillende sprekers 
ingaan op hoe nieuwe initiatieven vormen zijn van ‘verkondig, desnoods met woorden’. 
 
Nieuwe evangelisatie 
Onlangs verscheen het Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. Dit boekje van 150 
bladzijden bevat een selectie kerkelijke documenten over wat Evangelisatie precies 
betekent en hoe gelovigen de verkondiging van de Goede boodschap met 
enthousiasme kunnen oppakken. Door middel van het vormingsaanbod en de diaconale 
projecten wil het Sint Franciscuscentrum bijdragen aan de Nieuwe Evangelisatie. 
 
 
In het kort 
Wat  Sint Franciscusdag 
Waar  Gemeenschapscentrum Chemin Neuf, Hoogstraat 80, Oosterhout 
Wanneer 4 oktober 2017 van 18.00 tot 21.15 uur (inclusief maaltijd) 
Voor wie: Iedereen die actief is in het pastoraat 
Aanmelden: website www.sintfranciscuscentrum.nl of e-mail 

opgave@sintfranciscuscentrum.nl 
Kosten vrijwillige bijdrage in de onkosten 
 

 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 

 

mailto:opgave@sintfranciscuscentrum.nl
mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

 

 

100.000 views voor katholiekleven.nl 

In Utrecht organiseerde de redactie van katholiekleven.nl vorige maand een 

meet & greet met belangstellenden en betrokkenen. 

 

In het eerste deel van deze meet & greet gaf katholiekleven.nl vrijwilliger Rarden 
Jansen een presentatie over de statistieken van het videokanaal. Hij had goed nieuws: 
katholiekleven.nl heeft sinds de start meer dan 100.000 views gehaald. 

Samen met de deelnemers bekeek hij 
een aantal video’s. Enkele opvallende 
conclusies: video’s worden via YouTube 
langer en beter bekeken dan via 
Facebook. Ook worden fragmenten met 
‘pratende hoofden’ relatief goed 
bekeken. Een grote groep mensen 
bekijkt de filmpjes op het moment dat ze 
al op YouTube zijn. Weer anderen kijken 

de filmpjes via websites, zoals die van 
de bisdommen, of via een link op 
Facebook. Uit de statistieken is nog een 
belangrijke conclusie te trekken. Rarden 
Jansen liet zien dat, zoals gebruikelijk 
met YouTube-video’s, een deel van de 
kijkers in de eerste seconden van een 
video ook weer ‘wegzapt’. Daarna kijken 
veel mensen de filmpjes helemaal uit. 

 

Podcast 

Het tweede deel van de meet & greet werd gesproken over podcasts (radio via 
internet), omdat katholiekleven.nl het voornemen heeft om een podcast te starten. Met 
radio-interviews kun je de diepte ingaan in persoonlijke gesprekken met mensen over 
geloof en Kerk. De deelnemers aan de meet & greet vroegen of er ook ‘kennis-
podcasts’ gemaakt zouden kunnen worden over onderwerpen zoals kerkmuziek en 
onderwerpen uit de sociale leer van de Kerk. 

Katholiekleven.nl is het videokanaal van de Nederlandse bisschoppen. 

 

 

Viering met kinderen 

Zondag, 30 september, wordt in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg een 
viering met kinderen gehouden. Thema: Koers zetten. 

De viering begint om 10.00 uur en iedereen is van harte welkom… 

http://www.katholiekleven.nl/
http://katholiekleven.nl/


 

 

 

Hulpbisschop Hoogenboom bij ontmoeting in Rome rond 
pastorale zorg voor migranten 

Van 21-23 september vond in Rome de jaarlijkse ontmoeting plaats van de 

nationale verantwoordelijken voor de pastorale zorg voor migranten en 
vluchtelingen. Vanuit de Nederlandse Bisschoppenconferentie was de 
Utrechtse hulpbisschop mgr. Hoogenboom afgevaardigd. 

Zo’n vijftig vertegenwoordigers van 24 Europese Bisschoppenconferenties 
gingen in gesprek met elkaar en met medewerkers van de afdeling ‘Migranten en 
Vluchtelingen’ van het nieuwe Dicasterie voor de Bevordering van Gehele 
Menselijke Ontwikkeling. 

Mgr. Hoogenboom toonde de deelnemers aan deze ontmoeting de 
brochure ‘Herbergzaam Nederland’ die de Nederlandse bisschoppen vorig jaar 
november hebben aangeboden aan paus Franciscus. In dit boekje zijn ‘best 
practices’ van rooms-katholieke parochies verzameld inzake de opvang van 
vluchtelingen. ,,Ik merkte dat voor dit initiatief veel belangstelling bestond en 
meerdere aanwezigen vroegen mij of het vertaald kan worden,’’ aldus mgr. 
Hoogenboom. Het overzicht van de projecten die per bisdom zijn weergegeven 
laat zien wat Nederlandse katholieken, vaak in samenwerking met andere 
mensen van goede wil, hebben gedaan sinds de oproep van paus Franciscus in 
2015 om het hart te openen voor de toenemende stroom van vluchtelingen. 

Prof. Gian Carlo Blangiardo en prof. Simona Maria Mirabelli van de Bicocca 
Universiteit in Milaan presenteerden tijdens de bijeenkomst de resultaten van 
een enquête gehouden onder de Europese Bisschoppenconferenties over de 
situatie van migranten en de publieke perceptie van dit fenomeen. Samengevat 
toont het onderzoek het vermogen van de Kerk aan om te reageren op de 
verschillende uitdagingen waarvoor de migratie kwestie ons stelt. Tegelijkertijd 
laat het onderzoek de noodzaak van verbetering zien wat betreft openheid, 
dialoog, samenwerking en uitwisseling van middelen tussen de verschillende 
partijen. 

Uitdagingen 

De deelnemers bespraken ook de verschillende uitdagingen die de komst van 
grote groepen vluchtelingen naar Europa stelt aan de Europese staten en aan de 
christelijke gemeenschap. De discussies lieten zien dat er overal in Europa 
aandacht en een verwelkomende houding bestaan in het licht van het fenomeen 
van de huidige migratie: een complexe gebeurtenis zonder precedent, aldus de 
deelnemers, een ware exodus van degenen die in grote nood verkeren en 
wanhopig strijden voor hun eigen toekomst. 

Tegelijkertijd bestaan er grote culturele en sociale moeilijkheden die zowel de 
integratie hinderen als de perceptie van deze migranten. 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2016/11/Herbergzaam-Nederland-de-praktijk-in-de-Nederlandse-Kerkprovincie.pdf


 

 

 

Er bestaat een duidelijke nood aan onderwijsmateriaal dat betrekking heeft op de 
gehele samenleving en de christelijke gemeenschappen zelf, alsook om met 
vrijgevigheid en voorzichtigheid te kunnen antwoorden op de uitdaging van 
ontvangst en integratie. Het is noodzakelijk om verder te gaan met het 
onderwijzen van de cultuur van de ontmoeting. 

Solidariteit en angst zijn de twee tegengestelde emoties, vaak opgeroepen 
tijdens de ontmoeting, die het huidige klimaat goed vertegenwoordigen. Er zijn 
vele ervaringen en voorbeelden van solidariteit tussen de volkeren van Europa 
ten opzichte van de mensen die naar dit continent komen, maar de deelnemers 
benadrukten ook meermalen de wijdverbreide perceptie van angst en 
verbijstering bij mensen, gebaseerd op vooroordelen en onjuiste stereotypen. 

Paus Franciscus 

Halverwege de bijeenkomst was er een ontmoeting met paus Franciscus. Hij 
sprak zijn zorg uit ,,over de manifestaties van intolerantie, discriminatie en 
xenofobie die in verschillende delen van Europa de kop hebben opgestoken. 
Vaak is deze reactie een gevolg van wantrouwen en angst voor de ander, de 
vreemdeling, zij die anders zijn.’’ 

Om deze situatie het hoofd te bieden, moet de Kerk vertrouwvol en vastberaden 
haar pastorale opdracht vervullen en zich niet neerleggen bij de huidige 
moeilijkheden. 

In de zetel van het Dicasterie voor de Bevordering van Gehele Menselijke 
Ontwikkeling lichtten de medewerkers van de afdeling ‘Migranten en 
Vluchtelingen’ de prioriteiten en projecten toe waaraan dit dicasterie werkt, met 
name wat betreft de betrokkenheid van de Heilige Stoel en de Rooms-Katholieke 
Kerk in de voorbereiding van de ‘Global Compacts 2018’. Vervolgens spitste de 
discussie zich toe op de beste wijze waarop coördinatie tot stand kan komen 
tussen de verschillende spelers binnen het veld van de pastorale zorg voor 
migranten in Europa (Heilige Stoel, Bisschoppenconferenties en internationale 
kerkelijke organisaties). 

Het programma eindigde met een bezoek aan het San Saba Centrum te 
Rome, dat wordt gerund door de Jesuit Refugee Service (JRS) in Italië. Hier 
worden onder meer asielzoekers opgevangen. 

 

Bron: RKKerk.nl 

Redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
■ 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 in de vorige nieuwsbrief. 

 
■ Woensdag 4 oktober (18.00-21.15 uur) 

Tweede Sint Franciscusdag in Hoeven. Lees hier meer over elders in deze 
nieuwsbrief. 

 
■ Zaterdag 14 oktober (18.00-21.15 uur) 

Wereldmaaltijd bij de Franciscanen in Megen. 
 
■ Woensdag 25 en donderdag 26 oktober 

Kledinginzameling voor Sam’s kledingactie. Meer informatieleest u elders uin 
deze nieuwsbrief. 

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

 
 

Vriendschap is oneindig veel meer 
waard dan vriendelijkheid!! 



 

 

 

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 6 oktober 
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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