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Vastenactie 2018 van start
Het is vandaag Aswoensdag, de start
van de veertigdagentijd. De start ook
van de Vastenactiecampagne 2018.
In de komende zeven weken zal de
Werkgroep Vastenactie van de H. Maria
Parochie, bestaande uit Insa van Duin,
Lisanne Jacobs, Francis Toorop, Ger
van Waegeningh, Leen Minderhoud en
Leo Speckens iedere week in deze
nieuwsbrief aandacht vragen voor deze
jaarlijks terugkerende actie.
Dit jaar wordt geld ingezameld voor
Mbala, een arme stad in Zambia. Hoe
dringend nodig uw hulp is, zal u de
komende weken uitvoerig worden
beschreven in wekelijkse bijdragen in
deze nieuwsbrief.
Bewegend beeld
Bewegende beelden ziet u niet zo vaak
in deze nieuwsbrief. Hieronder vindt u
een link en als u daarop klikt, kunt u een
filmpje bekijken die alles te maken heeft
met de Vastenactie 2018.
https://www.youtube.com/watch?v=i4
ZyoEfIKgM&list=PLXc6IH1HxOCQxxq
4mZfswvgDUvgV1TrGU&index=4
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Even minderen. Voor een ander…..
Mbala is een arme stad in Zambia met grote sloppenwijken. 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.
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 van het Heilig Hart van Jezus en Maria zijn daarom een weeshuis gestart:
Sunsuntila. Daar krijgen ze dan lunch. Als ze hulp nodig hebben met huiswerk of extra
uitleg willen, dan krijgen ze dat ’s middags.
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 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: 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.
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
Victor Braun School heeft een aantal speciale materialen nodig, zoals een hometrainer
en looprekken voor de lichamelijk gehandicapte kinderen.

Steunt u ons Vastenactieproject? Hartelijk dank voor uw gift!

VASTENACTIE HEILIGE MARIA PAROCHIE WALCHEREN,
SINGEL 106, 4382 LC VLISSINGEN
IBAN NL84 INGB 000 605 1405

Uw gaven zijn ook van harte welkom in de offerzuilen achterin de H.H.
Petrus- en Pauluskerk en in de Onze Lieve Vrouwekerk.

Vespers in de 40 dagentijd 2018

In de Sint Jacobskerk worden in de aanloop naar Pasen iedere donderdagavond
vespers gehouden. Het zijn korte vieringen met gebed, zang en een lezing.
Vele jaren geleden vonden de vespers plaats in de Open Hof. Een sfeervolle kerkruimte
met een mooi klinkend orgel waar veel mensen graag naar toekwamen. We hebben er
zeer fijne en goed aanspreekbare vespers beleefd.
Helaas moest de PKN besluiten om de Open Hof niet meer in gebruik te houden. De
Raad van Kerken zocht daarom naar een andere locatie. Die werd eerst gevonden in de
Sint Jacobskerk. Daarna in de Onze Lieve Vrouwekerk en in de Herberg van de PKN.
Ook de opzet van de vespers veranderde. Het gevolg was, dat er minder mensen naar
de vespers kwamen. Toch zijn we van mening dat de vespers een goede gelegenheid
bieden voor inkeer, meditatie en stilte in de Veertigdagentijd.
Vespers (vesper betekent avond) maken deel uit van het getijdengebed in de kloosters.
Ze worden gebeden tussen 17:00 en 18:00 uur. In de kloosters heeft de vesper de
volgende onderdelen: openingslied, een hymne, psalmen gezongen in beurtzang, korte
schriftlezing, lofzang van Maria en gebeden (waaronder het Onze Vader).
Ook de Orthodoxe Kerken kennen vespers, maar die zijn iets anders van opzet. In
plaats van de lofzang van Maria wordt de lofzang van Simeon gezongen.
Voor de opzet van de vespers in de Veertigdagentijd van 2018 hebben we gekozen
voor de volgende opzet: Openingsvers, avondlied, stilte, psalm, lezing, lofzang van
Simeon, voorbeden, slotlied en zegen. Er zingt geen koor, dat doen we zelf met
begeleiding van een orgel. We denken, dat de vespers op deze wijze een goede
gelegenheid bieden voor inkeer, meditatie en stilte in de Veertigdagentijd.
Bijzondere lokatie
De keuze van de plaats waar we de vespers gaan houden is bijzonder! De Sint
Jacobskerk was voor de reformatie een Rooms-Katholieke kerk. Daarom vind je nog
steeds aan de zijkant van de kerk de ruimten (nissen) waar priesters een privé-mis
konden opdragen.
In één van die nissen zetten we de paaskaars neer, een stoel voor de voorgang(st)er en
een tafel voor de lichtjes, die we gebruiken bij de voorbeden. Bij de nis komt een
kistorgel te staan. Voor de nis stellen we stoelen op voor de mensen, die de vespers
gaan bijwonen. We denken zo de juiste sfeer te scheppen voor de vespers.
Deze vespers worden georganiseerd door de Raad van Kerken te Vlissingen. Ze zijn
dus oecumenisch van opzet en worden geleid door een voorganger of voorgangster uit
een van de deelnemende kerken.
Locatie
Data

Sint Jacobskerk, Vlissingen.
15 en 22 februari, 1, 8, 15 en 22 maart. Om 19.30 uur.

Wilt u op weg naar Pasen een moment van ‘pas-op-de-plaats’, dan bent u van
harte welkom.

Boodschap paus Franciscus voor de Veertigdagentijd

D

,,
oor het hand over hand toenemen van de zonde zal de liefde van de meesten
verkoelen’’ (Mat. 24, 12). Dit is de titel van de boodschap van paus Franciscus
voor de Veertigdagentijd. De paus waarschuwt voor het uitdoven van ‘de liefde
die het middelpunt is van heel het evangelie’ en hoopt dat we in de paasnacht
opnieuw beleven dat het licht de duisternis verdrijft.
Een signaal dat de liefde in de wereld dreigt uit te doven is het “geweld dat zich richt
tegen hen die als bedreiging van onze ‘zekerheden’ worden gezien: het kind dat nog
niet geboren is, de zieke oudere, de gast die op doortocht is, de vreemdeling, maar ook
de naaste die niet beantwoordt aan onze verwachtingen.” Maar ook de schepping is
een stille getuige van deze verkilling van de liefde als de mens er onvoldoende zorg
voor heeft. En de paus wijst op de liefde die verkoelt in onze gemeenschappen,
waardoor het missionair elan vermindert.
In de Veertigdagentijd helpen het gebed, de aalmoes en het vasten om “naar de Heer
terug te keren met heel ons hart en heel ons leven.” De paus nodigt vooral de leden van
de Kerk uit om ijverig, gesteund door aalmoes, vasten en gebed, de weg van de
Veertigdagentijd op te gaan: ,,Als de liefde in zoveel harten soms lijkt uit te doven, dan
dooft zij niet uit in Gods hart! Hij geeft ons steeds nieuwe gelegenheden om opnieuw te
kunnen beginnen met lief hebben.’’
Paus Franciscus beveelt daarom dit jaar opnieuw het initiatief ‘24 uur voor de Heer’
aan, dat ertoe uitnodigt het sacrament van verzoening te vieren in een context van
eucharistische aanbidding. In 2018 vindt dit plaats op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart,
geïnspireerd door de woorden van psalm 130, 4: ,,Maar bij U vind ik vergeving.’’ De
paus vraagt dat in ieder bisdom minstens één kerk gedurende 24 uur achter elkaar
open blijft en de mogelijkheid voor een gebed van aanbidding en sacramentele biecht
aanbiedt.
De paus roept niet alleen de leden van de katholieke Kerk op om te vasten en
aalmoezen te geven. Hij hoopt alle mannen en vrouwen van goede wil te bereiken, die
openstaan voor het luisteren naar God. ,,Als u, evenals wij, bedroefd bent om het hand
over hand toenemen van de ongerechtigheid in de wereld, als de kilte die de harten en
het handelen verlamt, u zorgen baart, als u de zin van gemeenschappelijk mens-zijn
minder ziet worden, sluit u dan bij ons aan om God gezamenlijk aan te roepen, om
samen te vasten en samen met ons te geven zoveel u kunt, om onze broeders en
zusters te helpen!’’
In de Veertigdagentijd houden veel organisaties collectes ten gunste van Kerken en
volken in moeilijkheden. Paus Franciscus benadrukt dat we de hulp die aan ons
gevraagd wordt zien als een oproep van de goddelijke Voorzienigheid: ,,Iedere aalmoes
is een gelegenheid om deel te nemen aan de Voorzienigheid van God jegens zijn
kinderen; en als Hij zich vandaag van mij bedient om een broeder of zuster te helpen,
zal Hij dan morgen ook niet voorzien in mijn noden, Hij die zich niet laat overwinnen in
edelmoedigheid?’’
Lees hier de boodschap van paus Franciscus voor de Vastentijd 2018.

■

Woensdag 14 februari
Aswoensdag. Begin van de vastenperiode. Lees hier meer over op pagina 1 van
deze nieuwsbrief.

■

Donderdag 15 februari (14.00 uur)
Nicolette Meulenbroek houdt in ‘Hof van Buren’, Oranjelaan 17 in Middelburg een
lezing over bekende en minder bekende spreekwoorden en hun relatie met de
bijbel. Lees hier meer over elders in deze nieuwsbrief.

■

Donderdag 15 en 22 februari, 1, 8, 15 en 22 maart (19.30 uur)
Vespers in de Sint Jacobskerk in Vlissingen.

■

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 vriend is iemand, die ook bij je komt
als hij niets van je nodig heeft!!
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