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Welkom op Youth Alpha! 

In Middelburg gaat binnenkort een Youth Alpha van start. Tijdens tien 

gezellige avonden ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt. 
 
Stel al je vragen en praat met andere deelnemers door over inspirerende 
onderwerpen, zoals: ‘Is er meer?’, ‘Wie is Jezus?’ en ‘Wat is bidden en hoe doe je 
dat?’ 
 
Alpha is gratis en wordt gegeven op 10 woensdagavonden die om 18.30 starten met 
lekker eten. De eerste avond is op 21 maart. Je bent van harte welkom op: Het Zwin 
1 te Middelburg. 
 
In Nederland volgden ruim 220.000 mensen een Alpha, wereldwijd zelfs al 24 
miljoen. De eerste avond is geheel vrijblijvend, daarna kun je beslissen of je door wilt 
gaan of niet. Youth Alpha is geschikt voor elke jongere die op zoek is naar de zin van 
het leven. De leeftijdscategorie voor deze groep is ca. 18-28 jaar. 
 
Wil je meer informatie of wil je je opgeven? Dat kan via: 
www.legerdesheils.nl/korpswalcheren of: Peter Schraa, telefoon 0118-614877 
of 06-51217659. 
 
 
 
 

http://www.legerdesheils.nl/korpswalcheren


Gebed, bezinning, ontmoeting en ontspanning 

Bedevaarten naar Banneux in 2018 

Dit zijn de kernwoorden die horen bij een bedevaart naar de Maagd der 

Armen in Banneux: Gezamenlijk of individueel gebed, bezinning doormiddel 
van de aangeboden vieringen, gesprek met medepelgrims of onze gedreven 
vrijwillige medewerkers en ontspanning tussen het hele gebeuren door of op 
de tombola-avond (maandag). 

Ook in 2018 organiseert “Caritas Banneux bisdom Breda” weer meerdere 
bedevaarten naar Banneux N-D. Naast de 5-daagse reizen komen ook de 
dagbedevaarten weer terug op het programma. 

5-daagse bedevaart 

Vervoer in luxe (rolstoelvriendelijke) touringcar vanaf verschillende opstapplaatsen in 
het bisdom Breda (a.d.h.v. inschrijvingen), verblijf 5 dagen en 4 nachten in 
“Hospitaliteit Banneux Notre-Dame” welke beschikt over tweepersoonskamers met 
toilet en douche o.b.v. volpension, zowel met de heen- als de terugreis een 
verzorgde maaltijd aan het Zilvermeer in Mol (B), verzorgd bedevaartprogramma met 
eigen pastores, een enthousiast zorgteam (arts, verpleegkundigen, verzorgenden, 
helpenden, brancardiers). Data: 4 t/m 8 mei & 5 t/m 9 oktober. Prijs: 310 euro p.p. 

Dagbedevaart: zondag 6 mei 

Vervoer met luxe touringcar met opstapplaatsen doorheen het bisdom Breda 
(a.d.h.v. inschrijvingen), volledige betrokkenheid met het lopende Triduüm, inclusief 
warm middagmaal, ’s middags koffie/thee met stuk vlaai en een versnapering tijdens 
de terugreis in de bus. 

Prijs: 47,50 euro p.p. 

Uw interesse gewekt? 

Neem een kijkje op onze website: http://banneux-breda.jouwweb.nl en schrijf u in! 

Info 

Tel: 0164 61 29 73 

Email: banneux-breda@hotmail.com 

 

 

 

 

http://banneux-breda.jouwweb.nl/
mailto:banneux-breda@hotmail.com


Kort nieuws uit onze parochie 

 

Presentatieviering communicanten 

Zondag 11 maart zal er in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen om 10.00 
uur een presentatieviering zijn van de Communicanten. 

In onze parochie!  Acht jongens en meisjes gaan zich voorbereiden op de Communie 
en stellen zich voor aan de mensen in de kerk. 

Iedereen is van harte welkom! 

 

Kindernevendienst in Middelburg 

Komende zondag is de eerste zondag van de maand. Op deze zondag  –4 maart– 
zal er  tijdens de viering van 10.00 uur in de Petrus en Pauluskerk in Middelburg een 
Kindernevendienst zijn. 

Alle kinderen zijn van harte uitgenodigd! Na de viering is er  limonade, thee en koffie 

Graag: tot ziens! 

 

Caritascollecte maart 2018 

Op 28 maart 2018 vindt in de St. Josephkerk te Roosendaal de jaarlijkse chrismamis 
plaats. De caritas van de Sint Josephparochie mag een voorstel doen voor alle 
andere parochies van het bisdom Breda . Dit mogen zowel gaven in natura zijn of 
een financiële bijdrage. 

Het caritasbestuur in Vlissingen/Middelburg wil aansluiten bij het verzoek om de Sant 
Egidiogemeenschap in Roosendaal te ondersteunen. Zij verzorgt maandelijks een 
ontmoetingsavond met gebed, geven de senioren aandacht in hun Maatjesproject, 
verzorgen binnen de School voor de vrede een opvang voor kinderen van het 
basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Daarbij hanteren ze het principe van 
speelleerhuis met o.a. huiswerkondersteuning. Tevens verzorgt Sant Egidio een 
andere kerst op eerste kerstdag; een familiefeest voor mensen die geen familie 
hebben. Dienen is hun kernwoord, maar zonder financiën kunnen ze dat niet waar 
maken.  

Daarom wordt uw bijdrage gevraagd voor deze enthousiaste groep. Uw gave 
wordt op 28 maart in de eucharistieviering te Roosendaal aangeboden.   

 

 



 

 

Uitvaartverzorging H. Jobse  0118  46 22 05 

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



 

 
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 2. Deel 1 verscheen vorige week en 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 

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. 



Vijfde statie 
Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen 
 

Zo iemand mijn volgeling wil zijn, dan moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis 

opnemen iedere dag en Mij volgen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen, 
maar wie zijn leven verliest om Mij, zal het redden. 
Lc. 9, 23 
 

  
 

God, onze Vader, 
de mens als medewerker: 

zo luidt uw opdracht. 
Ieder mens een kind van U: 

zo is uw belofte. 
Open onze ogen 

voor de mogelijkheden, 
ook vandaag, 

om te behoeden en te helpen, 
om uw leven verder te dragen 

om te voltooien het werk van uw Zoon. 
Jezus Christus, onze Heer. 

Amen. 



Zesde statie 
Veronica droogt het aanschijn van Jezus af 

Zijn gelaat is onmenselijk verwrongen en zijn gestalte heeft niets menselijks meer. 

Maar eens zullen vele volken bij zijn aanblik ontroeren en koningen hun mond voor 
Hem sluiten. 
Want dan zullen ze zien, wat hun nooit was verkondigd, aanschouwen, wat ze 
nimmer nog hadden gehoord. 
Jes. 53 

 

God, onze Vader, 
in Jezus uw Zoon 

hebt U uw gelaat afgedrukt. 
Zijn lijden, 
zijn kruis 

openen uw leven 
onder ons. 

 

 

 

Prent ook in ons 
de trekken van uw Zoon 

opdat wij als zijn Lichaam 
U gezicht geven in onze wereld, 

door Christus, onze Heer. 
Amen. 



 

 

Wekelijks voor aantrekkelijke tarieven adverteren 
in deze nieuwsbrief? 

 
Neem contact op met Herman Maas 

telefoon 0118 – 43 03 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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: 

Bericht van Vastenactie Nederland 
 
Een korte introductie 
Vastenactie wil mensen aanzetten tot een periode van soberheid en matigheid in de 
veertigdagentijd. Van daar uit wil de campagne hen aansporen zich solidair op te stellen 
met hun medemensen, waar ook ter wereld. De Katholieke Sociale Leer vormt de basis 
van ons denken en handelen. U leest daar meer over in onze Missie en visie. De 
Katholieke Sociale Leer ziet alle mensen als deel van één grote, wereldwijde 
gemeenschap. De 'overheden' en landen zijn een deel van deze wereldwijde 
mensenfamilie. 
 

Menselijke waardigheid 
Respect voor de menselijke waardigheid is het uitgangspunt van de Katholieke Sociale 
Leer. Die waardigheid moet beschermd worden, omdat ieder mens geschapen is naar 
het evenbeeld van God. 
 

Bonum Commune 
Iedereen is medeverantwoordelijk voor een goede, rechtvaardige samenleving, 
het Bonum Commune. 
 

Subsidiariteit 
Omdat iedereen verantwoordelijkheid draagt voor een goede samenleving, bekijkt de 
Katholieke Sociale Leer de organisatie van de samenleving vanuit de mensen zelf. Dit 
is het subsidiariteitsbeginsel. Het houdt in dat ingrijpen van 'bovenaf' pas gebeurt, als 
mensen het zelf niet redden. De verantwoordelijkheid voor de gemeenschap wordt dus 
steeds zo 'laag' mogelijk gelegd, liefst bij de mensen die het betreft. 
 

Solidariteit 
In iedere samenleving dreigen mensen buiten boord te vallen. De Katholiek Sociale 
Leer is solidair met deze mensen: ook zij maken immers deel uit van de wereldwijde 
familie van mensen. 
 

Toepassingen 
De Katholieke Sociale Leer heeft betrekking op veel onderwerpen: de relatie van 
mensen tot de overheid bijvoorbeeld, maar ook internationale vredesvraagstukken en 
de laatste jaren is er veel aandacht voor de relatie tussen de mens en de schepping. 
Met Vastenactie geven wij bijvoorbeeld via Groen geloven inhoud aan dat laatste 
aspect, maar ook met de 'ecologische kruiswegstatie'. 
 

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: Pasen en vasten: hoe zit het ook alweer? 
 
 
De Vastenactiewerkgroep van de H. Maria Parochie Walcheren: Insa van Duin, 
Lisanne Jacobs, Francis Toorop, Ger van Waegeningh, Leen Minderhoud en Leo 
Speckens. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Kardinaal Eijk houdt wijzigingen donorwet tegen het licht van 
de Rooms-Katholieke leer 

In een opiniebijdrage in het Katholiek Nieuwsblad van vrijdag 23 februari houdt 

kardinaal Eijk de wijzigingen van de donorwet, zoals recent door zowel de 
Tweede als de Eerste Kamer aangenomen, tegen het licht van de Rooms-
Katholieke leer. De kardinaal benadrukt dat orgaandonatie een daad van 
naastenliefde moet zijn, maar stelt vast dat daaraan recht wordt gedaan in het 
geen-bezwaar-systeem dat nu wordt ingevoerd. 

Kardinaal Eijk is portefeuillehouder medische ethiek voor de Nederlandse 
Bisschoppenconferentie. Hij ziet in de discussie over orgaandonatie na de dood twee 
belangen tegenover elkaar staan: aan de ene kant het belang van mensen met nood 
aan organen vanwege levensbedreigende ziekten; aan de andere kant het recht van 
mensen om te bepalen wat er na de dood met hun stoffelijk overschot gebeurt. De 
vraag is dan of het eerste belang zo zwaar weegt dat de samenleving het recht heeft 
om organen en weefsels van mensen desnoods tegen hun wil na hun dood te vorderen. 

Daad van naastenliefde 

,,De Rooms-Katholieke Kerk prijst het 
doneren van organen na de dood aan 
als een daad van naastenliefde en 
solidariteit. Anderen kunnen echter geen 
recht op onze organen claimen, ook niet 
na de dood’’, schrijft de kardinaal. ,,De 
piëteit voor de menselijke persoon aan 
wie het lichaam heeft behoord, en het 
respect voor de nabestaanden sluiten 
een vrij en onbeperkt beschikkingsrecht 
van de gemeenschap over de organen 
na de dood uit. De band tussen de 
overledene en zijn stoffelijk overschot 
ligt op een bijzondere wijze besloten in 
het christelijk geloof in de verrijzenis van 
de mens naar lichaam en ziel aan het 
einde der tijden.’’ 

 

Foto: Aartsbisdom Utrecht 

Omdat orgaandonatie na de dood geen plicht uit rechtvaardigheid is, maar dus een 
daad van naastenliefde, moet iemand in vrijheid kunnen besluiten om zijn lichaam voor 
orgaandonatie ter beschikking te stellen, stelt kardinaal Eijk. ,,Die vrijheid bieden zowel 
het toestemmingssysteem als het geen-bezwaar-systeem. Hooguit zou men zeggen dat 
het toestemmingssysteem meer dan het geen-bezwaar-systeem tot uitdrukking brengt 
dat orgaandonatie een daad van naastenliefde is. Essentiële bezwaren bestaan er 
echter niet tegen het Automatisch Donor Registratie Systeem, waarop het wetsvoorstel 
van Pia Dijkstra is gebaseerd’’, concludeert hij. De kardinaal weegt hierin mee dat na 
invoering van de wetswijziging de overheid door middel van een formulier aan iedereen 
van achttien jaar en ouder zal vragen of men bezwaar wil aantekenen tegen donatie of 
niet en dat bij geen bezwaar uiteindelijk toch toestemming van de nabestaanden vereist 
is. Lees hier het complete opiniestuk, zoals vrijdag 23 februari 2018 gepubliceerd in 
Katholiek Nieuwsblad.                  Bron: RKKerk.nl 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2018/02/Opinieartikel-Orgaandonatie-KN-2018-02-17-def.pdf
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2018/02/Opinieartikel-Orgaandonatie-KN-2018-02-17-def.pdf


 

Adviesgroep herinrichting Onze Lieve Vrouwekerk 
 

Bij de eventuele verkoop van een gedeelte van de Onze Lieve Vrouwekerk in 

Vlissingen komen we steeds dichterbij een aantal belangrijke beslissingen. Vóór 
dat moment aanbreekt moeten er aardig wat onderzoeken gedaan worden. Daar is 
men nu volop mee bezig. 
 
Tegelijk moeten we als parochie nu al nadenken over de inrichting van de vernieuwde 
kerk en de bijbehorende andere ruimten. Hoe komt alles er dan uit te zien en waar komt 
wat? Daarvoor heeft het parochiebestuur besloten een advies-groep in te stellen met 
een vertegenwoordiging van allerlei groepen in onze parochie. 
 
Samenstelling: 
Pastoor: Paul de Maat; voorzitter: Marianne Cazemier-Kleij (vicevoorzitter parochie-
bestuur) en de leden Jo Miltenburg (onderhoud kerk), Gerard Wortman (liturgie, koor en 
pastoraatsgroep), Hans Izeboud (bouwkundige), Eveline Nader (liturgie, acolieten), Anja 
van Oers (interieurverzorging). De adviesgroep wordt bijgestaan door Frank van der 
Linden (bouwkundige van bisdom en adviseur). 
 
Deze adviesgroep komt met voorstellen naar het parochiebestuur. Met enige regelmaat 
zullen we u op de hoogte houden van de vorderingen. 
 

Parochiebestuur H. Maria Parochie Walcheren 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
■ Donderdagen 8, 15 en 22 maart (19.30 uur) 
 Vespers in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. 
 
■ Zondag 11 maart (10.00 uur 

Presentatieviering van de Communicanten in de Onze Lieve Vrouwekerk in 
Vlissingen 

 
■ Zaterdag 17/zondag 18 maart 

Stille Omgang in Amsterdam. Lees hier meer over elders in de vorige 
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 de nieuwsbrief van 9 
februari jl. las 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/ 
 
■ Zondag 17 juni (10.00 uur) 

Bisschop mgr. Jan Liesen gaat vandaag voor in  de eucharistieviering in de 
toeristenkerk van Dishoek. 

 

 
 

Een stukje tijd kun je niet 
voor een stukje goud kopen!!

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 uitdrukkelijk het recht voor 
om aangeboden 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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