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Paus vraagt vandaag te bidden en te vasten voor de vrede
in de wereld

Paus Franciscus heeft een dag van gebed en vasten aangekondigd voor de
vrede in de hele wereld, maar met name voor vrede in de Democratische
Republiek Congo en in Zuid-Soedan. Deze dag vindt vandaag plaats, dus op
vrijdag 23 februari.
De paus draagt de gebeden en het vasten op aan diegenen die lijden onder het
aanhoudende binnenlandse oorlogsgeweld in Congo en Zuid-Soedan. Hij nodigt niet
alleen Rooms-Katholieken en andere christenen uit mee te doen maar iedereen van
goede wil. Vrijdag de 23e valt in de Veertigdagentijd, een periode waarin katholieken
wereldwijd zich toeleggen op gebed, vasten en naastenliefde ter voorbereiding op
Pasen
De Nederlandse bisschoppen sluiten zich bij de oproep van de paus aan. Zij
bidden dit jaar bovendien bij diverse andere gelegenheden de rozenkrans met
als intentie de vrede in de wereld. Lees daarover meer in dit websitebericht.
Bron: rkkerk.nl

Wilt u ons kopij sturen? Graag.
Lees voor de zekerheid de spelregels in de colofon!!

Dankbetuiging

ik kan er haast niet over praten
alles wat ik zeg voelt kil
want zonder jou, dat heeft
geen woorden
zonder jou is alles stil

Lieve mensen, lieve allemaal,
Wij zijn als familie werkelijk ontroerd door de enorme steun die wij
hebben gekregen, voor en na het verlies van mijn lieve man en onze
vader Bernard van Lamoen.
Hartverwarmend waren de lieve kaarten, bloemen, bezoekjes,
telefoontjes tijdens zijn ziekteperiode. Bij elk kaartje dat binnen kwam
wist Bernard een verhaal te vertellen. Iedereen was zeer aanwezig in zijn
gedachten.
Indrukwekkend was het afscheid waarbij zo velen aanwezig waren. Deze
enorme belangstelling en enorme betrokkenheid hebben ons ontzettend
goed gedaan en geven ons veel troost.
Onze hartelijke dank hiervoor!!

Arminda van Lamoen-Nogueira
Daniële van Lamoen - Alexius Eerden
Joël van Lamoen

Patroonheiligen op doek

Aan de Petrus-en Pauluskerk in Middelburg zijn twee doeken geschonken,
waarop de patroonheiligen van onze kerk staan afgebeeld.
Petrus en Paulus staan op de doeken in de liturgische kleuren paars en groen.
Hartelijk dank aan de gever!

Foto’s: Nicolette Meulenbroek
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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.

Derde statie Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis

Hoewel Hij Gods gestalte bezat en zijn gelijkheid met God geen roof hoefde te
achten, heeft Hij toch er zich van ontdaan door de gestalte aan te nemen van een
slaaf.
Fil. 2, 6

God, onze Vader,

voor hen die verdriet hebben

Nu willen wij bidden

en voor zo vele andere mensen,

voor alle mensen

die het moeilijk hebben.

die een kruis moeten dragen.

Help ze allemaal,

Voor de zieken,

en laat ze aan U denken.

de armen,

Door Jezus Christus, onze Heer.

de eenzamen,

Amen.

Vierde statie Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder

Simeon in de tempel had het al gezegd tegen Maria: Deze is bestemd tot val en
opstanding van velen in Israël en tot een teken van tegenspraak; en een zwaard zal ook
uw eigen ziel doorboren.
Lc. 2

God, Vader,

Maak ons vrij,

zie neer op uw volk,

maak ons gastvrij,

dat zijn ogen opslaat

opdat iedere ontmoeting

naar uw Zoon.

getuigt van uw geheim

Doe uw blik op ons rusten

door Jezus Christus,

en wij zullen onze ogen niet sluiten

uw Zoon en onze Heer.

voor ieder die onze aandacht zoekt.

Amen.

Bisschop mgr. Jan Liesen komt naar toeristenkerk Dishoek

Bisschop mgr. Jan Liesen van Breda zal op zondag 17 juni 2018 de eucharistieviering in de Emmauskerk in Dishoek celebreren. De werkgroep toeristenkerk
Dishoek heeft zijn komst inmiddels bevestigd gekregen.

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:

Maak in de vastentijd een start met een duurzame levensstijl

De Vastentijd is traditioneel een periode van bezinning. Door minder te eten en
drinken ontstaat er ruimte voor zingeving. Tegenwoordig is er zoveel luxe in ons leven,
dat er ook andere mogelijkheden zijn om te vasten. Er zijn allerlei manieren om invulling
te geven aan de vastentijd. Door soberder te eten, maar ook door bewuster met energie
om te gaan. In de ideale wereld verbruiken we minder en zijn we solidair met elkaar.
Kook vegetarisch of eet minder vlees
Het dagelijkse stukje vlees is voor velen nog steeds vanzelfsprekend. Toch heeft niet
iedere maaltijd vlees nodig. Ga eens langs de visboer of probeer een vegetarisch
recept.
Bereid een eenvoudige maaltijd
Een mooie bonensoep met brood of een rijstmaaltijd met een stukje zalm kan een
louterend effect hebben.
Koop biologische of fairtrade producten
In de supermarkt of natuurwinkel liggen steeds meer biologische en eerlijk
geproduceerde levensmiddelen. Het kost wat meer, maar is beter voor mens en dier.
Gebruik geen tussendoortjes, koffie of alcohol
Zie eens af van genotmiddelen als snacks en alcohol en eet in de vastenperiode alleen
wat nodig is.
Neem de tijd om te koken en te eten
Trek weer eens een eigen bouillon of maak een lekkere stoofschotel. Bewuster koken
en eten kan een hoop voldoening schenken.
Gooi geen eten weg
Probeer kliekjes te verwerken in een volgende maaltijd en schoon de voorraadkast eens
op. Voedsel is niet eeuwig houdbaar!
Sta wat minder lang onder de douche
Lang douchen is lekker, maar beslist niet noodzakelijk. Douche eens wat minder vaak
en minder lang, dat scheelt veel energie.
Koop alleen spullen die je écht nodig hebt
Nóg een jas, een tas of een paar schoenen? Probeer weerstand te bieden aan die
eerste koopimpuls en schaf alleen het hoogst noodzakelijke aan.
Laat de auto staan
Haal de fiets eens uit de schuur voor de boodschappen!

Ga zuinig om met energie
Vervang kapotte lampen voor een spaar- of ledlamp en maak werk van die extra
isolatie. En met een extra trui aan, kan de thermostaat makkelijk twee graden lager!
Laat de tv en computer wat vaker uit
Dit is de echte uitdaging. Besteed de gewonnen tijd aan een ouderwets bordspel of een
echt gesprek. Bijvoorbeeld over vasten.
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: Bericht van Vastenactie Nederland
De Vastenactiewerkgroep van de H. Maria Parochie Walcheren: Insa van Duin,
Lisanne Jacobs, Francis Toorop, Ger van Waegeningh, Leen Minderhoud en Leo
Speckens

Katholieken en moslims in overleg over aantal gezamenlijke
activiteiten
Woensdag 21 februari kwamen leden van de katholieke Contactraad voor
Interreligieuze Dialoog (CID) en het Islamitisch Platform INS in Rotterdam
samen om te overleggen over een aantal gezamenlijke activiteiten binnen
het kader van de interreligieuze dialoog.
Er werden meerdere plannen gesmeed en besproken. Zo neemt op 9 en 10
maart een groep van katholieken en moslims deel aan de nationale vrijwilligersdag. CID en INS organiseerden eerder gesprekken tussen katholieken en
moslims van verschillende beroepsgroepen: huisartsen, journalisten, politici,
dialoogexperts en voorgangers. Binnenkort wordt een brochure over deze
boeiende interreligieuze gesprekken gepresenteerd.
Verder werd afgesproken om de plaats van Maria in de Bijbel en in de Koran en haar
betekenis voor moslims en katholieken te verkennen. Ook worden de mogelijkheden
voor een interreligieuze reis naar Rome onderzocht en uitgewerkt.
Bron: RKKwerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken

Eucharistieviering bij uitvaart oud-premier Ruud Lubbers in
de kathedraal van Rotterdam

Broeders en zusters, u bent met velen naar hier gekomen om aanwezig te zijn
bij deze uitvaartmis voor Ruud Lubbers. We mogen hem toevertrouwen aan de
Heer die zijn leven gemaakt heeft, gedragen heeft en het ook zal voltooien.” Zo
opent Mgr. Van den Hende op dinsdag 20 februari de homilie tijdens de
eucharistie-viering bij de uitvaart van Ruud Lubbers. De uitvaart vond plaats in de
HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal. De oud-premier overleed op 14 februari
op 78-jarige leeftijd.
Plebaan Chris Bergs concelebreert. De eucharistieviering wordt gevierd in aanwezigheid van burgemeester Aboutaleb en oud-bisschoppen van Rotterdam. Ruud Lubbers
woonde in Rotterdam samen met zijn vrouw Ria Lubbers. Zij spreekt voorafgaand aan
de eucharistieviering een kort welkomstwoord. Voor en na de viering zijn er enkele
toespraken, waaronder een toespraak van minister-president Rutte. Onder de vele
hoogwaardigheidsbekleders uit het land zijn oud-premiers van Nederland. Diaken
Franck Baggen en diaken Iwan Osseweijer waren diaken van dienst. De Kathedrale H.
Laurentius en Elisabeth Cantorij verzorgde de muzikale ondersteuning onder leiding
van dirigent Marc Schaap en organist Aad de Kort.
Mgr. Van den Hende: ,,We hebben teruggeblikt op zijn leven. Er zijn op de eerste plaats
de vele herinneringen die u zelf heeft, van korter of langer geleden in ontmoetingen met
Ruud Lubbers. En als familie heeft u uw eigen gedachten en ervaringen van decennia,
dicht bij het hart en bij de realiteit in de omgang met elkaar als familie. We hebben
toespraken gehoord en in de media beschouwingen gezien en gelezen. Stuk voor stuk
zijn deze een terugblik op het leven van Ruud Lubbers. Vandaag hier in de kerk willen
we naast terugblikken ook vooruitzien. Vooruitzien, omdat wij geloven dat het sterven
hier op aarde niet het einde van ons leven is, en dat onze naam niet uitgewist wordt
zodra we hier op aarde onze laatste adem uitblazen.’’
,,In de eerste lezing drukt Paulus de mensen op het hart, dat ons vaderland in de hemel
is’’, aldus de bisschop. ,,We mogen het vaderland in de hemel een spiegel laten zijn
voor het vaderland hier. Dat vaderland hier is niet exclusief van hen die hier geboren
zijn, het is ons als pelgrims gegeven, een vaderland waarvan we niet zomaar de
grenzen sluiten. Het vaderland in de hemel is een geweldig model en leerschool om
hier op aarde al naar te streven, met de hulp van de Heer.’’
Ruud Lubbers heeft dat gedaan ook in de jaren dat hij geen premier meer was. Hij heeft
zich ingezet voor veel mensen die op de vlucht waren en ontheemd, overtuigd van hun
talenten en gaven, want ook zij zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. We
mogen Ruud Lubbers aan de Heer toevertrouwen. We mogen hem nu toevertrouwen
aan de Heer die hem geschapen heeft en gedragen heeft en die ook nu mensen roept
tot samenwerking, tot solidariteit en de opbouw van een beschaving van liefde.’’
U kunt hier de homilie van Mgr. Van den Hende downlooaden.
Bron: RKKwerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken

■

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

■

Zaterdag 17/zondag 18 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 de vorige nieuwsbrief
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.

Je weet al heel veel van God,
als je weet wat Hij niet is!!

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
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