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Geur van Heiligheid 

Ieder jaar koopt het bisdom bij een Bredase apotheek tien liter zuivere olijfolie, 

waar de apotheker anders zalf van gemaakt zou hebben. Verder wordt er bij een 
speciale winkel 200 ml kostbare plantaardige reukstof aangeschaft, bestaande uit 
rozemarijn, cipres en geranium. Een deel van deze olijfolie en de reukstof vormen 
samen de bestanddelen voor de heilige olie die chrisma heet. De rest van de 
olijfolie wordt gebruikt voor het aanmaken van de ziekenolie en de olie van de 
geloofsleerlingen. 

In de Goede Week zegent en wijdt de Bisschop de drie oliën. Voor het aanmaken van 
chrisma vermengt de Bisschop het geurende plantenextract met de olijfolie. Vervolgens 
wijdt hij de olie door er over te ademen en het wijdingsgebed uit te spreken. 

Het chrisma is vernoemd naar Christus, de Messias, de Gezalfde Gods. Iedereen die 
met deze geurige olie wordt gezalfd, wordt vervuld met de kracht van de Geest. Zoals in 
het wijdingsgebed aan God wordt gevraagd: 

‘Laat dit chrisma een krachtig teken zijn van heil en leven voor allen die door de doop 
gereinigd worden en tot nieuw leven komen. Verdrijf door de zalving met deze geurige 
olie al wat ruikt naar dood en bederf en laat de gedoopten, als een tempel van uw 
Geest, vervuld worden van de geur van een eerzaam leven.’ 

Olie kan huid en spieren zacht en soepel maken. Olie is in staat door te dringen in de 
hardste steen. Uiteindelijk gaat het om de verwerving van onsterfelijkheid door een 
innerlijke zalving. Zoals het geurige chrisma via de huid doordringt in het lichaam, zo 
doordringt de Geest van Christus het leven van de gedoopten. En zo worden alle 
gedoopten door de zalving geschikt gemaakt om de kennis van Christus’ naam als een 
heerlijk aroma te verspreiden (vgl. 2 Kor. 2, 14-16). 

Bron: nieuwsbrief Vicariaat Middelburg 



Pastor Ria Mangnus in ziekenhuis opgenomen 

Woensdag hoorden we dat gisteren, dinsdag 13 maart 2018, pastor Ria Mangnus 

met spoed is opgenomen in ziekenhuis Zorgsaam in Terneuzen. Nader onderzoek zal 
uitwijzen wat er precies aan de hand is. 

U begrijpt dat dit gevolgen zal hebben voor de roosters en de werkzaamheden van de 
pastores. We vragen daarvoor uw begrip. 

Namens het parochiebestuur, Jac vanDamme 

Nederlandse vertaling boodschap Paus Franciscus voor 
Palmzondag en WJD 

Op de website rkkerk.nl is de Nederlandse vertaling van de boodschap van 

paus Franciscus voor Palmzondag (Wereldjongerendag) gepubliceerd. 

De boodschap van de paus heeft als thema ‘Vrees niet Maria, want gij hebt genade 
gevonden bij God’ (Lucas 1, 30). 

,,Uit de zekerheid dat Gods genade met ons is,’’ schrijft paus Franciscus, ,,komt de 
kracht voort om in het heden moed te hebben: moed om wat God van ons hier en nu 
vraagt, voort te zetten op ieder terrein van ons leven; moed om te kiezen voor  de  
roeping  die God ons laat zien; moed om ons geloof te beleven zonder het te verbergen 
of te verminderen. Ja, wanneer wij ons openstellen voor de genade van God, wordt het 
onmogelijke werkelijkheid. ‘Indien God vóór ons is, wie zal dan tegen ons zijn?’ 
(Romeinen 8, 31).’’ 

▪ Download de Nederlandse vertaling van de boodschap van paus Franciscus 
 

Lief en leed 

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

 
Overleden 

Lau Jobse op 2 maart 

Antoon Evenhuis op 3 maart 

 

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

bekend zijn. 

https://www.rkkerk.nl/paus-franciscus-zegt-jongeren-in-boodschap-palmzondagwereldjongerendag-wees-niet-bang/
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2018/03/Boodschap-wereldjongerendag-2018-def.pdf


 

 

 

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. 

 



Negende statie 
Jezus valt voor de derde maal onder het kruis 

Er is één Middelaar tussen God en de mensen: de Mens Jezus Christus, 

die zich gaf als losprijs voor allen. 

 

God, Vader: 
kracht voor de krachteloze, 
hoop voor de verslagene, 
liefde voor de uitgeputte, 

leg uw beschermende handen om ons heen, 
laat ons niet vallen 

en schenk ons uw kracht 
door Jezus Christus, 

uw Zoon en onze Heer. 
Amen. 



Tiende statie 
Jezus wordt van zijn kleren beroofd 

Ik wachtte op iemand die medelijden had, maar er was er geen; op troosters, maar 

Ik vond hen niet. Nee: zij vervolgden nog, die Gij had geslagen, en vergrootten de 
smarten van die door U was gewond; ze gaven Mij gal in plaats van spijs en lesten 
mijn dorst met azijn. 
Ps. 69, 21 

 

God, onze Vader 

uit niets hebt Gij geschapen 

hemel en aarde, 

de mens naar uw beeld. 

Aanvaard ons 

die onbedekt voor U staan. 

Bekleed ons met de nieuwe mens, 

die door de naaktheid van het bestaan 

en uit het niets van de dood, 

verrijst door Jezus Christus, onze Heer. 

Amen. 

 



 

 

Wekelijks voor aantrekkelijke tarieven adverteren 
in deze nieuwsbrief? 

 
Neem contact op met Herman Maas 

telefoon 0118 – 43 03 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caritascollecte in Vlissingen 

In de Onze Lieve Vrouwekerk te Vlissingen en in Zorgcentrum Ter Reede is op 4 

maart 2018 gecollecteerd voor de gaven in de Chrismamis te Roosendaal. 
 
De gelovigen in Ter Reede hebben € 52,05 bij elkaar verzameld en in de parochiekerk 
is € 175,95 opgehaald. Samen het mooie bedrag van € 233,-  Dit bedrag wordt op 23 
maart  door een parochiaan overgedragen aan het caritasbestuur te Roosendaal. 
 



 

 

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: 

Pasen en vasten: hoe zit het ook alweer? Deel II 
 
Halfvasten 
De vierde zondag in de vastentijd. In sommige plaatsen wordt dan nog eens dunnetjes 
het carnavalsfeest overgedaan, 
want de vastenperiode is op de helft. Tijdens de Eucharistie draagt de priester een roze 
kazuifel: door het paars van berouw en inkeer schijnt al het licht van Pasen. 
 

Palmpasen   
 De zondag voorafgaande aan Pasen. Op deze zondag wordt de intocht herdacht van 
Jezus in Jeruzalem. Hij zat daarbij niet op een paard (het symbool van de 
overheersende Romeinen), maar op een ezel, een symbool van nederigheid. Omdat 
Jezus door de menigte werd toegejuicht met palmtakken, heet die dag Palmzondag. Op 
die dag worden ook palmtakjes ingewijd (in weerwil van de naam zijn het meestal 
buxustakjes), die door mensen mee naar huis worden genomen om het huis 
beschermen tegen bijvoorbeeld blikseminslag en brand. Het palmtakje wordt achter een 
kruisbeeld gestoken. 
 

Goede Week  
De week voorafgaande aan Pasen waarin herdacht wordt dat Jezus zijn lijden en 
kruisdood moest ondergaan. De Goede Week is het hoogtepunt van de vastentijd en 
heel in het bijzonder een week van inkeer en bezinning. 
 

Witte donderdag 
De donderdag voorafgaande aan Pasen, waarbij herdacht wordt dat Jezus het laatste 
Avondmaal vierde met zijn apostelen (leerlingen) en daarbij de Eucharistie instelde. De 
naam Witte donderdag verwijst naar de kleur van de liturgie (de priester draagt een wit 
kazuifel) en naar de witte doeken waarmee op deze dag de kruisbeelden in de kerk zijn 
afgedekt. 
 

Goede vrijdag 
De vrijdag voorafgaande aan Pasen, waarin herdacht wordt dat Jezus zijn lijden op zich 
nam en aan het kruis stierf. In de R.-K. Kerk wordt op deze dag geen Eucharistie 
gevierd, maar wel de zogenoemde Kruisweg, een herdenkingsdienst langs de veertien 
staties van het lijden en de dood van Jezus. 
 

Stille zaterdag 
De zaterdag voorafgaande aan Pasen en de laatste vastendag (tot 12.00 uur ’s 
middags). De dag heet Stille zaterdag omdat dan de kerkklokken niet geluid worden. 
Volgens de volksoverlevering waren de kerkklokken dan op weg naar Rome om de 
paaseieren te halen. 
 

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? Deel III 
 
 
De Vastenactiewerkgroep van de H. Maria Parochie Walcheren: Insa van Duin, 
Lisanne Jacobs, Francis Toorop, Ger van Waegeningh, Leen Minderhoud en Leo 
Speckens 
 

 

Wilt u ons kopij sturen? Graag. 
 

Lees voor de zekerheid de spelregels in de colofon!! 
 

 
 
 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In onze nieuwsbrief leest u ook nieuws 
dat u nergens anders leest! 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
■ Donderdag 22 maart (19.30 uur) 
 Vespers in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. 
 
■ Zaterdag 17/zondag 18 maart 

Stille Omgang in Amsterdam. 
 
■ Woensdag 28 maart (19.00 uur) 

Chrismaviering in de Sint Josephkerk in Roosendaal. Op deze dag wordt vanuit 
de H. Maria Parochie Walcheren weer een Pelgrimstocht georganiseerd. In de 
nieuwsbrief van vorige week las u er meer over. Heeft u zich al aangemeld? 

 
■ 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 ogenblik van ongeduld, 
kan een heel leven vernietigen!!

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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