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Stille Omgang naar Amsterdam 

In de nacht van 17 op 18 maart a.s. gaan we weer per bus naar Amsterdam 

voor de Stille Omgang. Het thema van dit jaar is ‘Eucharistie = Liefde’. 
 
Programma 
Zaterdag 18 maart 
18.30 uur opstapplaats H. Willibrorduskerk in ’s-Heerenhoek 
19.00 uur opstapplaats sporthal Gageldonk te Bergen op Zoom 
19.15 uur vertrek naar Amsterdam 
22.00 uur Feestelijke eucharistieviering in de Obrechtkerk 
 
Zondag 19 maart 
Na de viering koffie en broodjes achter in de kerk, vervolgens het lopen van de Stille 
Omgang, waarna de terugreis aanvangt. 
 
Kosten 
De kosten hiervoor bedragen € 20,-. Iedereen kan zich opgeven, er is geen 
leeftijdsgrens. 
 
Informatie en/of opgave 
Bergen op Zoom e.o. bij het Parochiecentrum/Paul Verbeek (0164-233574) 
Zeeland bij de familie Den Toonder (0113-655082), familie De Smit 

(0113-212048) of pastoraal centrum Goes (0113-218610) 
Hulst pastorie (0114-310685) en vicariaat Middelburg 

vic.middelburg@bisdombreda.nl). 
 
 

Bron: Vicariaat Middelburg 
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Jan Toorop 

Jan Toorop (1858-1928) werd 

geboren in Poerworedjo op Java en 
kwam in 1873 naar Nederland. Hij 
studeerde tekenen aan de 
Polytechnische School te Delft, 
volgde lessen bij P. Tétar van Elven, 
bij Allebé aan de Amsterdamse 
Academie en bij Portaels te Brussel. 
Hij werkte in Parijs en Londen, en in 
Nederland onder andere in Domburg 
en Katwijk. 

Omstreeks 1886 ging hij als eerste in 
Nederland over tot een pointillistische 
schilderwijze. Daarna richtte hij zich 
vooral op symbolische figuren in een 
sprookjesachtige sfeer met zachte 
tinten, gebogen en golvende lijnen; 
tenslotte vond hij een eigen stijl, waarin 
lijn en vlak en de kleur domineren. 

 

 

Hij streefde ernaar zijn kunst in dienst van de maatschappij te stellen. Ook ontwierp 
hij affiches met sociale, moraliserende of commerciële strekking. Zijn tekenstijl is 
fors, krachtig en zeer sprekend. Hij maakte veel gebruik van zwart of gekleurd krijt en 
houtskool. 

In 1916 vatte hij het plan op om de Sint Bernulphusparochie te Oosterbeek te 
verrassen met een kruisweg van veertien panelen. De eerste vier panelen heeft 
Toorop in Zeeland geschilderd, de andere zijn op verschillende plaatsen ontstaan. 
Doordat hij last had van een verlamming die een handicap werd, kwamen de staties 
met moeite tot stand. In 1918 waren ze voltooid. 

Zwart-witkopie 

De H.H. Petrus- en Pauluskerk te Middelburg bezit een zwartwit kopie van deze 
kruisweg. Bij binnenkomst in de kerk hangen deze aan de rechterwand. Foto’s 
hiervan vindt u terug in deze zevendelige serie over de kruisweg. 

 

Meer informatie 

http://www.rkwalcheren.nl/inspiratie/kruisweg/jan-toorop/

http://www.rkwalcheren.nl/inspiratie/kruisweg/jan-toorop/


 

 

 
Op weg naar het hoogfeest van Pasen 

In een zevendelige serie schenken we tot het hoogfeest van Pasen aandacht aan de 
kruiswegstatie. De basis vormt de Kruisweg in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in 
Middelburg, waar zwart-witkopieën hangen van de Kruisweg van Jan Toorop. 

Vandaag deel 1. De laatste aflevering vindt u in de nieuwsbrief die op Goede Vrijdag 
zal verschijnen. 

Idee en samenstelling: Nicolette Meulenbroek                  Foto’s: Peter Vrancken 

De devotie van de kruisweg (1) 

De kruisweg met zijn veertien staties, halteplaatsen, aandachtspunten, 

afbeeldingen is een devotionele oefening die betrekkelijk laat in de 
christenheid van West-Europa haar intrede heeft gedaan. Pas tegen het einde 
van de 15e eeuw vindt men de eerste sporen ervan.  

Het is een Nederlandse priester geweest, Christiaan van Adrichem, in 1533 te Delft 
geboren en in 1585 in Keulen gestorven, die grote invloed heeft gehad op de 
verbreiding van deze gebedsoefening. Hij schreef een groot driedelig werk over het 
Heilige Land, Theatrum Terrae Sanctae et biblicarum historiarum, dat pas na zijn 
dood werd uitgegeven. Het tweede deel, dat de beschrijving van de stad Jeruzalem 
biedt, werd in 1584 voor zijn dood gepubliceerd en daarin geeft hij de beschrijving 
van de kruisweg, de via dolorosa, zoals die in Jeruzalem werd aangewezen, in 14 
staties, van de Antoniaburcht naar de kerk van het Heilig Graf: biddend en 
mediterend trokken de pelgrims langs deze kruisweg, zoals tot op de dag van 
vandaag iedere vrijdagmiddag nog steeds gebeurt. 

Het is duidelijk dat de kruiswegstaties in de kerken niet primair bedoeld zijn als een 
decoratieve, eventueel artistieke verfraaiing van de kerkwand. Zij hebben een ander 
doel. Er zijn overigens ook kruiswegen in de open lucht rondom het kerkgebouw, op 
kerkhoven en in processieparken en langs de openbare weg.  

Men trok en trekt – alleen of in groepen – langs de staties, de halteplaatsen die de 
lijdensweg van Jezus markeren, biddend en zingend, om zijn lijden, zijn folteringen, 
zijn vernederingen en smarten te overdenken, waardoor Hij de verlossing van de 
mensheid heeft bewerkt. Het is een herdenking van het lijden en van de dood van 
Jezus als teken en als beleving van dank, van liefde, van rouwmoedigheid over onze 
zonden die door de Heer werden uitgeboet. 

De gelovige christen van vandaag mag weten dat de Heer de dood heeft 
overwonnen. Voor zichzelf en voor de mens. Dood gaat over in leven. Hoe dat 
mysterie zich gaat voltrekken is het geheim van God zelf. Wij mensen mogen het 
geloven en blij verwachten. Deze hoop is vanaf de allereerste prediking van het 
evangelie door de christengemeenschap verder gegeven als de boodschap van de 
Heer zelf. 



 

Eerste statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld 

Toen stelde Pilatus hen Barabbas in vrijheid, maar Jezus liet hij geselen en leverde 

Hem aan hen over om gekruisigd te worden. De Heilige en Rechtvaardige werd 
verloochend. Ze hebben het als een gunst verzocht, dat een moordenaar genade 
ontving; maar de Leidsman ten leven hebben ze gedood. 
Hand. 3,14 

 

God, onze Vader, 
uw oordeel is steeds liefde. 
uw woord is immer gegrond 

in uw barmhartigheid. 
Hoor ons, 

luister naar ons 
en doe ons toekomen 

de genade van uw Zoon, 
veroordeeld om ons tot leven te brengen, 

Jezus Christus, onze Heer. 
Amen. 



 

Tweede statie Jezus neemt het kruis op zijn schouders 

Zelf rechtvaardig zal mijn Dienaar velen tot gerechtigheid brengen wier 

ongerechtigheid Hij heeft gedragen. Daarom geeft Hij zijn leven prijs aan de dood en 
laat zich onder de boosdoeners tellen; daarom draagt Hij de misdaad van velen. 
Jes. 53 

 

God, 

niet-te-peilen Vader, 

U gaat met mensen 

onnaspeurbare wegen. 

U nodigt uit tot leven, 

U zijt kracht in de verdrukking. 

Schenk ons de moed 

alles in ons leven 

op uw weg te plaatsen 

in navolging van Hem 

die vrijwillig zijn kruis op zich nam: 

Jezus Christus, onze Heer. 

Amen. 



 

  

 

 

 

Uitvaartverzorging H. Jobse  0118  46 22 05 

www.hjobse-uitvaart.nl  www.basisuitvaart-zeeland.nl 



 

 

Regeling gratis Verklaring Omtrent het Gedrag voor 
parochievrijwilligers verlengd tot 1 januari 2019 

Sinds begin 2016 is het mogelijk om een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag 

(VOG) aan te vragen voor vrijwilligers binnen de Rooms-Katholieke Kerk die 
werken met minderjarigen en met mensen met een verstandelijke beperking. Deze 
gratis VOG-regeling zou tot en met 2017 lopen, maar is nu verlengd tot 1 januari 
2019. 

De verwachting is dat de regeling daarna zal worden omgezet naar een geheel andere 
regeling. Dit heeft er mee te maken dat in het regeerakkoord is vastgelegd dat de 
regeling overgaat van het ministerie van Justitie en Veiligheid, naar het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport én dat men in Den Haag nu verkennend onderzoek 
doet naar verruiming van de regeling. Hierover wordt in de tweede helft van 2018 meer 
informatie verwacht. 

Preventiebeleid R.-K. Kerk 

Sinds 2014 heeft de R.-K. Kerk het aanvragen van een VOG verplicht gesteld voor 
pastorale beroepskrachten en voor bepaalde groepen vrijwilligers. Deze verplichting om 
een VOG aan te vragen maakt onderdeel uit van het preventiebeleid tegen seksueel 
misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de R.-K. Kerk. 

Parochies kunnen gratis VOG’s voor de genoemde groep vrijwilligers aanvragen bij het 
contactpunt dat daarvoor via het CIO (het Interkerkelijk contact in overheidszaken) bij 
het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) in Utrecht is 
ingericht. Het contactpunt doet een eerste screening van de aanvragen en zet deze 
door naar de betreffende ministeriele dienst. Parochies worden via hun bisdom verder 
over de verlenging van de regeling geïnformeerd met opnieuw de uitleg hoe ze gratis 
VOG’s kunnen aanvragen. 

 

 

 

Wekelijks voor aantrekkelijke tarieven adverteren 
in deze nieuwsbrief? 

 
Neem contact op met Herman Maas 

telefoon 0118 – 43 03 77 

 

 



 

 

 

Hoge opbrengst Caritascollecte voor hospice 

Het heeft even geduurd voordat alle gegevens bekend waren, maar nu kunnen 

we toch met veel genoegdoening melden dat de totale opbrengst van de 
CARITAS-collecte voor het Hospice De Casembroot in Middelburg maar liefst € 
484,45 is. 

Alle gulle gevers van de kerken in Middelburg en Vlissingen en van zorgcentrum Ter 
Reede in Vlissingen: namens de mensen van het Hospice heel veel dank! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vastenactie in Mbala, Zambia 16-2-2018 
 

Van Aswoensdag tot Pasen voert Vastenactie campagne voor projecten in 

ontwikkelingslanden. Dit jaar steunt de H. Maria Parochie Walcheren een project in 
Zambia. Het project waarvoor we geld gaan inzamelen, is helemaal in het noorden van 
Zambia, tegen de grens met Tanzania, in de stad Mbala. Daar helpen de Zusters van 
het Heilig Hart van Jezus en Maria volwassenen én kinderen die het moeilijk hebben. 

 
Deze week: 

Kennismaking met het project  
 
Mbala is een arme stad met grote sloppenwijken. Hier wonen mensen die van het 
platteland naar de stad zijn gekomen in de hoop daar werk te vinden. Ze bouwen 
huisjes aan de rand van de stad. De meeste mensen vinden geen werk in Mbala. De 
sloppenwijken waar ze wonen  –het geheel heet Zambia Compound–  zijn niet te 
vergelijken met onze dorpen en steden. De wegen zijn onverhard en zo slecht dat je er 
met een gewone auto niet kunt rijden: door de zware regens in het regenseizoen, zitten 
ze vol diepe kuilen en zijn de zijkanten vaak ook veranderd in diepe geulen. Er is geen 
schoon water en geen elektriciteit in veel delen van Zambia Compound. Dat betekent 
dat de mensen naar de rivier moeten lopen om water te halen, maar het betekent 
bijvoorbeeld ook dat er geen goede wc’s zijn en geen riolering. Dat is onhygiënisch en 
daardoor worden mensen gemakkelijker ziek. Er is ook weinig ruimte om zelf wat 
groente te verbouwen. 
 

Ongeveer dertig jaar geleden kwam er een groot probleem bij: veel volwassenen 
raakten besmet met het aidsvirus. In het begin, toen niemand nog precies wist wat er 
aan de hand was, gingen veel mensen dood aan aids. Ook raakten veel kinderen 
besmet als hun moeder het virus had  –ze kregen het virus dan tijdens de bevalling of 
bijvoorbeeld via de borstvoeding. Veel vaders en moeders gingen dood en hun kinderen 
werden wees. Meestal werden ze opgevangen door familie. Er zijn nu dus veel oma’s in 
Zambia Compound en in de omgeving van Mbala die voor hun kleinkinderen moeten 
zorgen, omdat hun zoons en dochters–  de ouders van de kleinkinderen – zijn 
overleden. Dat is voor de meesten heel moeilijk: ze zijn oud, kunnen niet meer werken 
en hebben nu weer de zorg voor kinderen. 
 

Er is veel armoede in deze families. Ze hebben vaak maar één maaltijd per dag, soms 
zelfs nog minder. Dan moeten de kinderen om eten bedelen bij de buren. Geld om het 
schoolgeld en bijvoorbeeld het schooluniform te betalen hebben de meeste mensen 
niet. Voor ons is dat een laag bedrag – ongeveer 15 euro per jaar – maar voor veel 
families hier is het onmogelijk zoveel geld te betalen. Dat heeft dus als gevolg dat veel 
kinderen niet naar school gaan, of maar een paar jaar. En als er wat geld is, worden de 
jongens naar school gestuurd. Van meisjes wordt verwacht dat ze jong trouwen en veel 
mensen vinden het dan zonde van het geld om ze naar school te sturen. 
 
Sunsuntila 
In Zambia Compound gaan veel kinderen niet naar school of stoppen na een paar jaar 
met de basisschool én heel veel kinderen krijgen thuis maar heel weinig eten. De 
zusters zijn daarom een weeshuis gestart: Sunsuntila. Dat is een woord uit de lokale 
taal (‘Bemba’) en het betekent ‘wiegen’, zoals je een baby in je armen vasthoudt en 
wiegt. De kinderen die in Sunsuntila worden opgevangen, krijgen iedere dag - behalve 
zondag - twee maaltijden en hun schoolgeld wordt betaald. Dat betekent dat ze ’s 
morgens naar Sunsuntila komen voor het ontbijt en dan gaan ze naar school. Als de 
school is afgelopen, komen ze weer naar Sunsuntila. Daar krijgen ze dan lunch. 



 

Als ze hulp nodig hebben met huiswerk of extra uitleg willen, dan krijgen ze dat ’s 
middags. Er zijn wat speelmaterialen  –best weinig, er is maar één bal bijvoorbeeld–  
dus na school en na het huiswerk kunnen de kinderen op het terrein spelen, 
bijvoorbeeld touwtje springen, volleyballen of van de glijbaan. Er zijn ook wat trommels, 
dus er wordt ook regelmatig muziek gemaakt en gedanst. 
 
Het heet ‘weeshuis’, maar er komen ook kinderen die nog één ouder hebben en de 
kinderen blijven niet slapen in Sunsuntila. Als beide ouders zijn overleden, wordt 
gezocht naar familie waar het kind kan wonen. Veel kinderen wonen bijvoorbeeld bij 
hun oma als één of beide ouders zijn overleden. 
 

 
Foto: Vastenactie 2018 

 
Victor Braun School voor gehandicapte kinderen 
Ook in Zambia Compound zijn gehandicapte kinderen. Sommige kinderen hebben een 
lichamelijke handicap, anderen zijn geestelijk gehandicapt. Veel mensen in de wijk 
schamen zich voor hun gehandicapte kind en weten ook niet zo goed hoe ze ermee 
moeten omgaan. Er zijn hier ook nog mensen die geloven dat een gehandicapt kind 
behekst is. Veel gehandicapte kinderen zitten daarom de hele dag binnen in huis, 
verstopt voor de rest van de buurt of soms zelfs echt opgesloten. De zusters hebben 
daarom een speciale school geopend voor gehandicapte kinderen: de Victor Braun 
School voor gehandicapte kinderen. Hier krijgen ze wat onderwijs, maar er komen ook 
twee à drie keer per week fysiotherapeuten om met de kinderen te werken. De ouders 
krijgen ook uitleg over de oefeningen, zodat ze die thuis met de kinderen ook kunnen 
doen. Er is een klein atelier waar de oudere kinderen matten leren maken en kleding 
naaien. Daarmee wordt wat geld verdiend. Het belangrijkste is echter dat de kinderen 
een eigen plaats hebben en dat ze niet meer de hele dag in huis zitten opgesloten. Ze 
maken hier vrienden, leren nieuwe dingen, spelen en maken plezier en veel van hen 
gaan echt vooruit. Nu de mensen zien dat ook kinderen met een handicap dingen 
kunnen leren en nuttige dingen kunnen doen – zoals naaien – wordt het wat 
gemakkelijker om open te zijn over de gehandicapte kinderen en ze naar de Victor 
Braun school te sturen. 
 
 
 



 

Waar gaan we voor sparen?  
We gaan voor het weeshuis Sunsuntila én voor de Victor Braun school voor 
gehandicapte kinderen geld inzamelen. De scholen hebben grote behoefte aan 
leermiddelen, zoals boeken en rekenmachines, maar ook aan speelmaterialen. De 
zusters willen ook graag een televisie met DVD-speler kopen, bijvoorbeeld als de 
kinderen tijdens het regenseizoen niet naar buiten kunnen. De Victor Braun School 
heeft daarnaast een aantal speciale materialen nodig, zoals een hometrainer en 
looprekken voor de lichamelijk gehandicapte kinderen. 
 

Bron: Vastenactie Nederland 
 

 
Steunt u ons Vastenactieproject via Vastenactie 

Heilige Maria Parochie Walcheren 
IBAN NL84 INGB 0006 0514 05? Hartelijk dank voor uw gift ! 

 
 

Volgende week: Maak in de vastentijd een start met een duurzame levensstijl 
 
De Vastenactiewerkgroep van de H. Maria Parochie Walcheren: Insa van Duin, 
Lisanne Jacobs, Francis Toorop, Ger van Waegeningh, Leen Minderhoud en Leo 
Speckens 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lief en leed 

geboorte – doop - eerste communie – vormsel – huwelijk  - overlijden 

 
Overleden 

Johannes Jurcka op 6 februari 2018 

 

In deze rubriek worden uitsluitend gebeurtenissen opgenomen, die bij het parochiesecretariaat 

bekend zijn. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 
 
■ Donderdagen 22 februari, 1, 8, 15 en 22 maart (19.30 uur) 
 Vespers in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. 
 
■ Zaterdag 17 maart 
 Stille Omgang in Amsterdam. Lees hier meer over elders in deze nieuwsbrief. 
 
■ Woensdag 28 maart (19.00 uur) 

Chrismaviering in de Sint Josephkerk in Roosendaal. Op deze dag wordt vanuit 
onze parochie weer een Pelgrimstocht georganiseerd. In deze nieuwsbrief leest 
u er meer over. 

 
■ Zondag 22 april 
 Roepingenzondag. 
 
■ Zondag 13 mei (10.30 uur) 
 Eerste Communie in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen 
 
■ Zondag 20 mei (10.30 uur) 
 Eerste Communie in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg 
 
■ Zaterdag 19 mei 2018 mei (19.00 uur) 

Bisschop mgr. J. Liesen komt vanavond de kinderen uit de beide kernen van de 
H. Maria Parochie Walcheren vormen in de Onze Lieve Vrouwekerk in 
Vlissingen.

 
■ Maandag 22 tot en met zaterdag 27 januari 2019 
 Wereldjongerendagen in Panama. Meer informatie http://wjd.jongkatholiek.nl/ 
 
 
 
 

 
 

Een vergadering is een bijeenkomst 
van belangrijke mensen, die alleen niets 

kunnen doen, maar gezamenlijk wel kunnen 
besluiten om niets te doen!!

http://wjd.jongkatholiek.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

 
 
 
 
DISCLAIMER NIEUWSBRIEF 
Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder medewerkers, parochianen 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 donderdagavond (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 
onbewerkt en in hoge resolutie) moeten afzonderlijk en foto’s bovendien 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 altijd 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 eindredactie 
beoordeeld. Een opgelegd embargo impliceert niet automatisch, dat dit altijd gerespecteerd wordt. 
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