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Gebed voor Bernard van Lamoen

Afgelopen weekeinde is tijdens de voorbeden in de kerken van de H. Maria
Parochie Walcheren en de H. Pater Damiaanparochie het volgende gebed
uitgesproken voor pastor Bernard van Lamoen en zijn gezin:

Wij willen bidden voor pastor Bernard van Lamoen,
voor zijn vrouw Arminda en voor hun kinderen Joël en Daniële.
Dat zij in deze verdrietige omstandigheden elkaar nabij kunnen zijn,
en dat zij kracht mogen vinden in Gods troostende nabijheid,
ook al voelt het misschien alsof de hemelse Vader verder weg is dan ooit.
Wij bidden dat de tijd die hen nog gegeven is
een tijd mag zijn van onderlinge verbondenheid,
ook met alle andere mensen die hen dierbaar zijn.
Geef, God, dat uw genade en uw kracht gevoeld wordt
door allen die zich verbonden weten met pastor Van Lamoen en zijn gezin.

Lezers van de nieuwsbrief van de H. Maria Parochie Walcheren die een bericht
aan pastor Van Lamoen willen sturen, kunnen een van de volgende adressen
gebruiken:
1. Per e-mail naar: bernardvanlamoen@gmail.com
2. Per post naar pastor Bernard van Lamoen, p/a St. Norbertusparochie, Sint
Josephstraat 2, 4702 CW Roosendaal.
De St. Norbertusparochie zorgt er natuurlijk voor, dat de post bij pastor Van
Lamoen terecht komt.
Bernard leest op de momenten dat het hem uitkomt en reageert als het hem past!

Inzameling voor Voedselbank Walcheren

Komende zondag, 29 oktober, worden weer levensmiddelen ingezameld voor de
Voedselbank Walcheren.
Deze kunt u, voorafgaand aan de viering, afgeven achterin de kerk. Ook is afgifte
mogelijk tijdens de openingsuren van de secretariaten.
Gewenste producten zijn:
• Appelstroop
• Blikjes vis
• Ontbijtkoek
• Rookworst
• Koffie
Ook een financiële bijdrage is welkom.
Bedankt voor uw inzet en gaven.
Werkgroep Caritas
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dominee Jolanda van
Baardewijk vertrekt uit
Oost-Souburg

Ds. drs. Jolanda van Baardewijk
gaat de Protestantse gemeente OostSouburg verlaten. Zij heeft een
beroep aanvaard in de gemeente
Duiven, een voormalige Liemerse
groeikerngemeente tussen Arnhem
en Zevenaar.

Intrededienst
De intrededienst in Duiven is op zondag
14 januari 2018 en begint om 14.00 uur
in de fraaie Samen op Wegkapel in
Duiven, gelegen aan de Rijksweg, naast
het politiebureau.

Als de korte dagen komen. . . Een mijmering bij Allerzielen

Als de dagen verkorten, en nachten langer worden, trekken mensen, door
herfstbladeren heen, naar het kerkhof met chrysanten en kaarsen om graven te
kleuren en te verlichten als uiting van liefde en genegenheid die niet eindigen bij
de dood.
Hoewel de overledenen letterlijk uit het zicht verdwenen zijn, blijft ons innerlijk hen zien
in gedachten en herinneringen. We bladeren door ons geheugen of door een fotoboek
om te zien hoe het was toen de doden nog onder ons waren. Er is het verlangen
om zicht te houden op de overledenen. Een manier waarop dat tot uiting komt bij de
korte dagen van begin november is Allerzielen. De doden herdenken. Hun lichaam mag
dan gestorven zijn, maar hun ziel, wie zij waren, hun persoonlijkheid, leeft voort in de
mensen die nog denken aan hen, met verdriet en vertedering. Daarom gaan mensen
naar het kerkhof, zoals de dichter Jean Pierre Rawie: ,,Een herfstdag tegen Allerzielen;
het was niet anders dan het was; de zon, de bladeren die vielen, het hek, de zerken en
het gras.’’
Daarom komen mensen samen in een kerk; zingen liederen, noemen namen; steken
kaarsen aan; nemen een houten kruisje met de naam van hun geliefde mee naar huis.
Allerzielen is een kostbare traditie omdat het vorm geeft aan een verbondenheid die
verder reikt dan het aardse leven. Binnen dat bredere perspectief willen we niet
vergeten al de mensen die ons dierbaar geweest zijn. Daarom noemen we namen,
hardop of in stilte, en kleuren de kerkhoven van al de bloemen. In een tijd dat de korte
dagen komen. Want er is liefde die sterker is dan de dood en er is de hoop dat in het
licht van God de gestorvene voort mag leven, in een verte voorbij onze ogen.
Frans van Geyt,
pastoraal werker St. Andreasparochie

Vieringen op Allerzielen

Op donderdag 2 november zijn er ter gelegenheid van Allerzielen vieringen in
zowel de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg als in de Onze Lieve
Vrouwekerk in Vlissingen.

Voorgangers zijn respectievelijk pastor Ria Mangnus en pastor Ed Visser. Deze
vieringen beginnen om 19.00 uur.

Kleding ingezameld voor Sam’s kledingactie

Deze week is op verschillende locaties in Middelburg en Vlissingen weer
kleding ingezameld voor Sam’s Kledingactie. De ingezamelde kleding wordt
verkocht en de opbrengst is bestemd voor noodhulp aan mensen in Zuid Soedan.

Cor Braspenning, die de inzameling in
de Middelburgse locaties coördineerde,
is teleurgesteld in de hoeveelheid
ingezamelde kleding.
,, Het is heel weinig wat er binnen is
gebracht. Op deze manier lijkt het me
niet verstandig om dit nog langer te
doen. Kost veel tijd en brengt bijna
niks op. Ik denk er hard over om te
stoppen met inzamelen.’’
Op de foto:
Ingezameld in de H.H. Petrus- en
Paulkuskerk in Middelburg
Foto: Cor Braspenning

Ingezameld in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen
Foto: © Peter Vrancken

■

Zaterdag 28 oktober (19.30-22.30 uur, H.H. Petrus en Pauluskerk,
Middelburg)

■

Dinsdag 31 oktober (14.30-16.30 uur)
Ouderenpastoraat en KBO houden een Mariamiddag in de pastorie aan de
Singel 106 in Vlissingen. Meer informatie las u in de nieuwsbrief van 6 oktober jl.

■

Woensdag 8 november (14.00-16.00 uur)
Marianne Vermeulen geeft in Hof van Buren in Middelburg (Oranjelaan 17-19)
een lezing over Assisi en Ravenna. U las hier meer over in onze vorige
nieuwsbrief.

■

Zaterdag 25 november
Werkdag catechese in ‘s Heerenhoek. U las hier meer over in onze vorige
nieuwsbrief.

■

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

Goed communiceren is praten met
en niet over mensen!!

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 vrijdagavond 3
november 2017!
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