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Oecumenische Vredesdienst in de Onze Lieve Vrouwekerk 

De Raad van Kerken in Vlissingen organiseert ieder jaar een oecumenische 

vredesdienst. Dit jaar zal die dienst worden gehouden in de Onze Lieve 
Vrouwekerk in Vlissingen en wel op zondag 16 september. De vredesdienst 
begint om 10.00 uur en heeft als thema: ‘Generaties voor vrede’. 
 
Wie vrede zoekt, werkt verder aan wat eerdere generaties hebben opgebouwd. We 
zitten als het ware op de schouders van gewone vredestichters, maar ook op de 
schouders van wereldberoemde vredestichters zoals de Zuid Afrikaanse leider 
Nelson Mandela, ds. Martin Luther King en Mahatma Gandhi. Bovendien kijken we 
naar de volgende generaties; generaties die dus na ons komen. 
 
In deze vredesdienst zal het jeugdkoor van het Apostolisch Genootschap onder 
leiding van Gerda Ludikhuize muzikale medewerking verlenen. Voorgangers zijn ds 
Pim Steenbergen en emeritus-pastor Ed Visser. Lisanne Riddersma zal het gedicht 
‘Verzet’ voordragen. 
 
Wereld Vredesvlam 
De  Vredesweek, wordt dit jaar gehouden van 15 tot en met 23 september 2018. In 
Vlissingen begint deze week op zaterdag 15 september met de onthulling van de 
Wereld Vredesvlam aan het Bellamypark. In het kader van de Vredesweek 
organiseert het Apostolisch Genootschap als Ambassade van Vrede in Vlissingen 
een tentoonstelling. 
 
Tentoonstelling 
In de tentoonstelling ‘Binnenstebuiten’ komen jongeren aan het woord. Zij vertellen 
over de betekenis van religie in hun leven. De tentoonstelling is van 3 tot en met 14 
september te zien in het stadskantoor van Vlissingen en vervolgens van 17 tot en 
met 23 september bij het Apostolisch Genootschap in Vlissingen. U vindt het 
Apostolisch Genootschap op het adres: Rosenburglaan 310 in Vlissingen. 



 

Werkgroep nam afscheid van pastor Jeanine Heezemans 

De werkgroep Leven met verlies Boven de Schelde heeft gistermiddag 

(donderdag 6 september) in het parochiehuis bij de Onze Lieve Vrouwekerk in 
Vlissingen op passende wijze met een gezamenlijke lunch afscheid genomen 
van pastor Jeanine Heezemans, die met vervroegd pensioen is gegaan. 
 
 
Tekst en foto’s: © Jeannette Vrancken 
 
 
Jeanine Heezemans, die na het vertrek van Bernard van Lamoen in 2014 zijn taak 
als begeleider van de werkgroep die toen nog onder de naam Rouwverwerking te 
boek stond, was een zeer goede opvolgster van Bernard. 
 
Jeanine had zich in de onderwerpen voor de vergadering altijd van te voren verdiept, 
dacht goed na over de te nemen besluiten en vond het zeer belangrijk om voor de 
vergadering even bij te praten over wat iedereen bezig hield de laatste tijd. De 
bezinning voordat het echte werk werd aangesneden was meestal uit een van de 
boekjes van Toon Tellegen. Door deze dierenverhalen (filosofisch van aard) werd je 
al direct op een leuke manier op het spoor gezet van de belangrijke dingen in het 
leven. 
 
De  gespreksbijeenkomsten voor nabestaanden die jaarlijks in oktober en november 
plaatsvinden leidde zij rustig en vol empathie. De mensen die er aan deelgenomen 
hebben beoordeelden deze bijeenkomsten als zinvol en zeer goed. Jeanine heeft 
hen samen met de werkgroep  een stukje verder geholpen in hun rouwproces. 
 
Namens de werkgroep bedankte Andrea Hummelen Jeanine voor haar inzet. In een 
metafoor vertelde zij over de mooie ochtendzon en dauw met zichtbare spinnen-
webben die zij aan de zijkanten van een brug zag. Spinnenwebben die strak staan, 
maar zij zag ook de kwetsbare webben waar de draden kapot waren gegaan. Die 
laatste echter worden weer opnieuw gebouwd door de spin. Zo is het ook in het 
leven: contacten gaan verloren, maar er ontstaan ook weer nieuwe contacten en zo 
worden er weer nieuwe wegen gevonden om dingen voort te zetten. 
 
Toekomst 
Hoop voor de toekomst is belangrijk. Onze werkgroep  hoopt van harte dat zij 
binnenkort een nieuwe begeleid(st)er mag verwelkomen om zodoende al die mensen 
die een dierbare moeten missen, goed te kunnen begeleiden.   
 
Jeanine heeft het erg fijn gevonden om deze groep te mogen begeleiden. Zij vond 
het fijn om samen te praten en dingen te delen wat betreft het geloof en elkaar te 
inspireren om zodoende onze opdracht als werkgroep Leven met Verlies te kunnen 
vervullen: er met hart en ziel te zijn voor onze medemens (voor hen) die te maken 
heeft met verlies. 
 
Jeanine, de werkgroep zal jouw hartelijkheid en inspirerende opmerkingen 
tijdens de vergadering, maar ook de teksten en verhalen over de Tor en de Mier 
en de Eekhoorn en nog veel meer dieren zeer zeker missen. 
 
 
 
 



 

 

 
Namens de werkgroep overhandigt Gisa Schoonderwoerd een 
bos bloemen 

 
De werkgroep Leven met Verlies. V.l.n.r. Gisa Schoonderwoerd, 
Francoise Franse, Jeanine Heezemans, Mary v.d. Aart en  Andrea 

Hummelen. Op de foto ontbreekt Jeannette Vrancken. 
 

Lief en leed 

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

 
Overleden 

De heer J. Stokx op 28 augustus 2018 

 

In deze rubriek worden uitsluitend gebeurtenissen opgenomen, die bij de parochie bekend zijn. 

 



 

Brief paus Franciscus over seksueel misbruik 

Het zal u niet zijn ontgaan, alle commotie na een bizar rapport over seksueel 

misbruik door priesters in Pensylvania. Voor Paus Franciscus aanleiding om 
een ‘brief aan het volk’ te schrijven. Hieronder de Nederlandse vertaling ervan. 

 

Wanneer een lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden. (1 Korintiërs 12, 26) Deze 
woorden van Sint-Paulus weerklinken krachtig in mijn hart als ik nogmaals het lijden 
vaststel dat vele minderjarigen ondergaan door seksueel misbruik, machtsmisbruik 
en misbruik van geweten door een groot aantal geestelijken en godgewijde 
personen. Misdaden die diepe wonden van pijn en machteloosheid veroorzaken, 
voornamelijk onder de slachtoffers, maar ook bij hun familieleden en in de grotere 
gemeenschap van zowel gelovigen als niet-gelovigen. 

Als we naar het verleden kijken, weten we dat we nooit genoeg kunnen doen 
wanneer we om vergeving vragen en de schade proberen te herstellen. En als we 
naar de toekomst kijken, moet geen moeite worden gespaard om een cultuur te 
creëren waarin dergelijke situaties niet meer kunnen voorkomen, laat staan dat ze 
kunnen worden afgedekt en daardoor bestendigd. De pijn van de slachtoffers en hun 
families is ook onze pijn. Daarom moeten we dringend nog eens ons engagement 
bevestigen om de bescherming van minderjarigen en kwetsbare volwassenen te 
verzekeren. 

1. Wanneer een lid lijdt ... 

In de afgelopen dagen werd een rapport openbaar gemaakt waarin de ervaringen 
van minstens duizend overlevenden werden beschreven, allemaal slachtoffers van 
seksueel misbruik, machts- en gewetensmisbruik door priesters in een periode van 
ongeveer 70 jaar. Hoewel we kunnen zeggen dat de meeste van deze gevallen tot 
het verleden behoren, hebben we toch de pijn van veel van de slachtoffers leren 
kennen. 

We beseffen dat deze wonden nooit verdwijnen en dat ze ons dwingen deze 
gruweldaden te veroordelen en met vereende krachten deze cultuur van de dood te 
ontwortelen. 

Deze wonden verdwijnen nooit. De hartverscheurende pijn van deze slachtoffers, die 
het uitschreeuwen tot in de hemel, werd lang genegeerd, stil gehouden of het 
zwijgen opgelegd. Maar de schreeuw was krachtiger dan alle maatregelen die haar 
tot zwijgen wilden brengen en dan beslissingen die een oplossing moesten bieden, 
maar het in feite nog erger maakten door in medeplichtigheid te vallen. De Heer 
hoorde die roep en liet ons opnieuw zien aan welke kant Hij staat. Maria's lied is 
geen vergissing en blijft door de eeuwen heen zacht echoën. Want de Heer herinnert 
zich de belofte aan onze voorouders: Hij toont de kracht van zijn arm; slaat trotsen 
van hart uiteen. Heersers ontneemt Hij hun troon, maar verheft de geringen. Die 
hongeren overlaadt Hij met gaven, en rijken zendt Hij heen met lege handen. (Lucas 
1, 51-53) 

Beschaamd beseffen we dat onze levenswijze onze woorden heeft ontkend en blijft 
ontkennen. Met schaamte en berouw erkennen we als een kerkelijke gemeenschap 
dat we niet waren waar we moesten zijn, dat we niet tijdig hebben gehandeld en ons 
bewust waren van de omvang en de ernst van de schade die aan zoveel levens werd 
toegebracht. We toonden geen zorg voor de kleinen; we lieten ze in de steek. 
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Ik maak me de woorden van toenmalig kardinaal Ratzinger eigen wanneer hij zich 
tijdens de kruisweg voor Goede Vrijdag in 2005 identificeerde met de kreet van pijn 
van zoveel slachtoffers en riep: Hoeveel vuiligheid is er in de Kerk, en zelfs onder 
hen die als priesters volledig aan [Christus] zouden moeten toebehoren! Hoeveel 
trots, hoeveel zelfvoldaanheid! Het verraad van Christus door zijn leerlingen, hun 
onwaardige ontvangst van zijn lichaam en bloed, is stellig het grootste leed dat de 
Verlosser te verduren heeft; het doorboort zijn hart. We kunnen enkel tot Hem 
roepen vanuit de diepte van ons hart: Kyrie eleison - Heer, red ons! (Matteüs 8, 25) 
(negende statie). 

2. ... delen alle ledematen in het lijden 

De omvang en de ernst van alles wat er is gebeurd, vereist een alomvattende en 
gecoördineerde aanpak. Hoewel het belangrijk en noodzakelijk is voor elke weg tot 
bekering om de volle waarheid te erkennen, dit is op zich niet genoeg. 

Vandaag worden we als Volk van God uitgedaagd om de pijn van onze broeders en 
zusters die fysiek en mentaal verwond werden, op ons te nemen. 

Waar we in het verleden reageerden met verwaarlozing, moet solidariteit voortaan in 
de diepste en meest uitdagende zin onze handelwijze zijn in heden en toekomst. En 
dit in een omgeving waar conflicten, spanningen en alle slachtoffers van elk type 
misbruik een uitgestoken hand kunnen vinden om hen te beschermen en hen te 
redden van hun pijn (vergelijk Evangelii Gaudium 228). 

Een dergelijke solidariteit vereist dat we op onze beurt alles veroordelen wat de 
integriteit van een persoon in gevaar brengt. Een solidariteit die ons oproept om alle 
vormen van corruptie te bestrijden, vooral spirituele corruptie. Dit laatste is een 
comfortabele en zelfvoldane vorm van blindheid. Alles lijkt dan aanvaardbaar: 
bedrog, laster, egoïsme en andere subtiele vormen van egocentrisme, want ‘de 
satan zelf vermomt zich als een engel van het licht' (2 Korintiërs 11, 14) (Gaudete et 
Exsultate, 165). De aansporing van Sint-Paulus om te lijden onder hen die lijden, is 
het beste tegengif tegen al onze pogingen om de woorden van Kaïn te herhalen: Ben 
ik de hoeder van mijn broer? (Genesis 4,9). 

Ik ben me bewust van de moeite en het werk dat in verschillende delen van de 
wereld wordt gedaan om de nodige manieren te vinden om de veiligheid en 
bescherming van de integriteit van kinderen en kwetsbare volwassenen te 
garanderen, en ook van het implementeren van nultolerantie en manieren om 
mensen die overtredingen begaan of misdaden toedekken, voor hun 
verantwoordelijkheid te plaatsen. 

We hebben getalmd om acties en sancties toe te passen die zo noodzakelijk zijn, 
maar ik ben er zeker van dat ze zullen helpen om een grotere zorgcultuur te 
garanderen vanaf nu. 

Hand in hand met die inspanningen moeten alle gedoopten zich betrokken voelen bij 
de kerkelijke en sociale verandering die we zo hard nodig hebben. Deze verandering 
vraagt om een persoonlijke en gemeenschappelijke bekering die ons de zaken doet 
zien zoals de Heer ze ziet. 

Paus Joannes Paulus II zei vaak: Als we echt opnieuw beginnen vanuit de 
beschouwing van Christus, dan leren we Hem te zien in de gezichten van de mensen 
met wie Hij wilde geïdentificeerd worden. (Novo Millennio ineunte, 49). 



 

Om de realiteit te zien zoals de Heer doet, om te zijn waar de Heer wil dat we zijn, 
om een bekering van hart in zijn aanwezigheid te ervaren. Om dit te doen, zullen 
gebed en boetedoening helpen. Ik nodig het hele trouwe gelovige volk van God uit 
voor een boetedoening van gebed en vasten, volgens het bevel van de Heer. Dit kan 
ons geweten wakker schudden en onze solidariteit en toewijding aanwakkeren tot 
een cultuur van zorg die nooit meer zegt tegen elke vorm van misbruik. 

Er bestaat geen bekering van de Kerk zonder de actieve deelname van alle leden 
van Gods Volk. Sterker nog, telkens wanneer we probeerden om het Volk van God te 
vervangen, dood te zwijgen, te negeren of te verengen tot kleine elites, creëerden we 
gemeenschappen, projecten, theologische benaderingen, spiritualiteiten en 
structuren zonder wortels, zonder geheugen, zonder gezichten, zonder lichamen en 
uiteindelijk zonder leven. 

Het wordt duidelijk in een bepaalde opvatting van het gezag van de Kerk, die 
voorkomt in veel gemeenschappen waar seksueel misbruik en machts- en 
gewetensmisbruik plaatsvonden. Denk aan klerikalisme, een benadering die niet 
alleen de persoonlijkheid van christenen vernietigt, maar ook afdoet aan de genade 
van het doopsel, dat de Heilige Geest in het hart van ons volk uitstortte. Of 
klerikalisme nu door priesters of door leken tot stand komt, het leidt tot een snee in 
het kerkelijke lichaam die veel van het kwaad dat we vandaag veroordelen, bevordert 
en in stand houdt. 

Nee zeggen tegen misbruik, is ook nadrukkelijk nee zeggen tegen alle vormen van 
klerikalisme. 

Het is altijd goed te onthouden dat in de heilsgeschiedenis de Heer één volk heeft 
gered. Je identiteit is niet volledig als je niet tot een volk behoort. Daarom is niemand 
alleen gered, als een geïsoleerd individu. Integendeel, God trekt ons naar zich toe, 
rekening houdend met het complexe weefsel van interpersoonlijke relaties in de 
menselijke gemeenschap. God wilde het leven en de geschiedenis van een volk 
binnengaan. (Gaudete et Exsultate, 6). 

Daarom kunnen we op dit kwaad, dat zoveel levens verduisterde, alleen maar samen 
antwoorden door het te beleven als een taak die ons allemaal aangaat, als het Volk 
van God. Dit besef deel uit te maken van een volk en een gedeelde geschiedenis zal 
ons in staat stellen om onze zonden en fouten uit het verleden te erkennen met een 
berouwvolle openheid die toelaat om van binnenuit vernieuwd te worden. 

Zonder de actieve deelname van alle leden van de Kerk zijn alle inspanningen om de 
cultuur van misbruik in onze gemeenschappen te ontwortelen en de noodzakelijke 
dynamiek voor degelijke en realistische verandering teweeg te brengen, tevergeefs. 

De boetvaardige dimensie van vasten en gebed zal ons als Gods volk helpen om 
voor de Heer te komen staan, en voor onze gewonde broeders en zusters, als 
zondaars die om vergeving smeken en om de genade van schaamte en bekering. Zo 
zullen we op ideeën komen voor acties en maatregelen afgestemd op het evangelie.  

Want: Telkens als we de moeite doen om terug te keren naar de bron en de originele 
frisheid van het Evangelie herontdekken, ontstaan nieuwe wegen, openen zich 
nieuwe mogelijkheden van creativiteit, met verschillende vormen van expressie, 
welsprekender tekenen en woorden met een nieuwe betekenis voor de wereld van 
vandaag. (Evangelii Gaudium, 11). 



 

Het is essentieel dat wij, als Kerk, in staat zijn om met verdriet en schaamte de 
wreedheden te erkennen en te veroordelen, begaan door godgewijde personen, 
geestelijken, en mensen belast met de missie om te zorgen voor de meest 
kwetsbaren. Laten we vergeving vragen voor onze eigen zonden en de zonden van 
anderen. Een besef van zonde helpt ons om de fouten, misdaden en wonden uit het 
verleden te erkennen en maakt ons in het heden meer open en toegewijd op weg 
naar hernieuwde bekering. 

Zo ook zullen boetedoening en gebed ons helpen om onze ogen en ons hart voor het 
lijden van andere mensen te openen en om de dorst te weerstaan naar macht en 
bezit, zo vaak de oorzaak van deze vormen van kwaad. Mogen vasten en bidden 
onze oren openen voor de verzwegen pijn van kinderen, jongeren en gehandicapten. 
Een vasten dat ons hongerig en dorstig naar gerechtigheid kan maken en ons ertoe 
aanzet in de waarheid te staan en alle gerechtelijke maatregelen te ondersteunen die 
nodig zijn. Een vasten dat ons wakker schudt en ons toegewijd maakt aan de 
waarheid en de naastenliefde met alle mannen en vrouwen van goede wil, en de 
samenleving in het algemeen op de strijd tegen alle vormen van machtsmisbruik, 
seksueel misbruik en het misbruik van het geweten. 

Op deze manier kunnen we duidelijk onze roeping laten zien als een teken en 
instrument van communie met God en van de eenheid van het hele menselijke 
ras. (Lumen Gentium, 1) 

Als één lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden, zei Sint-Paulus. Door een houding 
van gebed en boetedoening, stemmen we ons als individu en als gemeenschap af op 
deze oproep, zodat we groeien in de gave van mededogen, in rechtvaardigheid, 
preventie en herstel. 

Maria koos ervoor om aan de voet van het kruis van haar Zoon te staan. Zonder 
aarzeling stond ze vastberaden naast Jezus. Zo had ze haar hele leven gedaan. Als 
we de verwoesting voelen veroorzaakt door kerkelijke wonden, doen we er goed aan 
om met Maria meer op het gebed aan te dringen, om des te meer te groeien in liefde 
en trouw aan de Kerk (Sint-Ignatius van Loyola, Geestelijke Oefeningen 319). Zij, de 
eerste van de leerlingen, leert ons allen als leerlingen hoe we moeten halt houden bij 
het lijden van onschuldigen, zonder excuses of lafheid. 

Naar Maria kijken, is het model ontdekken van een ware volgeling van Christus. 

Moge de Heilige Geest ons de genade van bekering schenken en de innerlijke 
zalving die nodig is om onze wroeging te uiten en onze vaste wil om deze misdaden 
van mishandeling moedig te bestrijden. 

Vaticaanstad, 20 augustus 2018 

Franciscus 
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Walchers debuut pastoor Fons van Hees in Middelburg 

Pastoor Fons van Hees zal op 21 oktober a.s. zijn Walcherse debuut als pastoor 

van de H. Maria Parochie maken. 
 
Dat gebeurt dan in  de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg (aanvang: 10.00 uur). 
Op grond van eerder gemaakte onderlinge afspraken zal pastoor Paul de Maat in dat 
weekeinde voorgaan in de eucharistieviering in Ovezande (aanvang: 09.30 uur). 
 
Kijkend naar het rooster van voorgangers in de maand oktober, dan zien we dat Paul de 
Maat zeven keer op Walcheren voorgaat. Pastoor Fons van Hees dus eenmaal. In de 
resterende elf vieringen zijn lekenvoorgangers ingeroosterd. 
 
Overigens blijkt uit dat rooster ook, dat Paul de Maat ieder weekeinde is ingeroosterd 
en dus niet één weekeinde meer vrij is. 



 

Vreemdelingendetentie krimpt in 

Begin volgende week zal de afdeling vreemdelingendetentie uit de regio 

Amsterdam verdwijnen. 
 
Sinds 1993 is er in Amsterdam op wisselende locaties een gevangenis geweest waar 
ongedocumenteerden opgesloten zitten zonder dat ze een strafbaar feit hebben 
gepleegd. Na een brand in een tijdelijke gevangenis in 2005, waarbij elf mensen 
omkwamen, werd besloten om op Schiphol een permanente locatie in te richten voor 
vreemdelingendetentie. 
 
Deze afdeling op het in 2012 geopende Justitieel Complex Schiphol verhuist volgende 
week naar Detentiecentrum Rotterdam. Uiteindelijk blijft alleen Rotterdam over als 
locatie gericht op vreemdelingendetentie, want ook detentiecentrum Zeist zal binnenkort 
sluiten. Het aantal mensen in vreemdelingendetentie daalt al jaren, van bijna 13.000 
mensen per jaar in 2005 naar 2.570 mensen in 2016. 
 

 
Foto: Noëlhuis 

 
Vreemdelingendetentie in Nederland is omstreden. Sinds de Schipholbrand in 2005 
heeft Amnesty meerdere rapporten geschreven over de slechte omstandigheden in 
vreemdelingendetentie en het overmatige en langdurige gebruik van deze vorm van 
administratieve detentie. 
 
Blij 
,,Ik ben blij dat er geen grensgevangenissen meer zijn in Amsterdam’’, zegt Frits 
ter Kuile, die sinds 1993 deelneemt aan een maandelijkse protestwake tegen 
vreemdelingendetentie. ,,Laten wij het model van vrije migratie binnen de 
Europese unie wereldwijd uitrollen zodat zulke gevangenissen nergens meer 
nodig zijn!’’ 



 

 

 
 

Op zoek naar vrijwilligers 
Ook in het nieuwe schooljaar zijn veel mensen weer actief om van betekenis te zijn voor 
hun medemens. Dat doen ze thuis, op de vereniging, sport, in de buurt, op hun werk, 
kerk en school. 
 
Als Stichting Present Walcheren bemiddelen we tussen mensen die hulp nodig hebben 
en vrijwilligers. Hierbij kun je denken aan praktische dingen: klussen in en om het huis, 
tuinen opschonen, helpen verhuizen. Maar ook sociale activiteiten zoals 
wandelen/koffiedrinken met ouderen, mensen met een beperking of vluchtelingen. Via 
Stichting Present Walcheren gaan vrijwilligers aan de slag, zonder daar iets voor terug 
te verwachten. We werken samen met maatschappelijk werk op Walcheren, 
Ouderenzorg, Gehandicaptenzorg, Overheid, Thuiszorg, GGZ, GGD en andere 
hulpaanbieders. 
 
Ons ambitieuze doel voor het komende schooljaar is, om uit elke kerk op Walcheren 
een groep van minimaal drie vrijwilligers minstens één dag of dagdeel te laten werken 
met Present. Denk bijvoorbeeld aan een activiteit voor de Bijbelstudiegroep, 
vrouwengroep, mannengroep, jeugdgroep of huiskring. Je helpt niet alleen een ander, 
het is enorm samenbindend voor de mensen uit de gemeente. En het is ook gewoon 
leuk: mensen leren elkaar eens op een heel andere manier kennen dan op zondag….! 
 
Er is gelukkig al een aantal kerken dat meedoet, maar we kunnen nog veel meer 
groepen en ook groepenbegeleiders gebruiken. Volgens ons moet het mogelijk zijn om 
mensen uit alle kerken op Walcheren te helpen om hun geloof in praktijk te brengen in 
onze omgeving. Doen jullie ook mee? Wij komen jullie graag informeren over de 
mogelijkheden die er zijn om als groep uit de kerkelijke gemeente samen iets voor 
anderen te doen. Neem contact op met een van de bestuursleden of met onze 
projectcoördinator Klaas Bos, telefoon 06 - 57 335 901 of e-mail 
pcpwalcheren@gmail.com 
 
We kijken uit naar uw reactie,  
Bestuur Stichting Present Walcheren 
Jan Versteeg  jan.versteeg@presentwalcheren.nl  
Adrie Franke  adrie.franke@presentwalcheren.nl  
Clement Remijnse clement.remijnse@presentwalcheren.nl  
Irma Waleson irma.waleson@presentwalcheren.nl 
 
Stichting Present Walcheren 
Bezoekadres  Volderijlaagte 1, 4331 RA Middelburg  
Telefoon  06 - 57 335 901  
Email   pcpwalcheren@gmail.com 
Internet  http://stichtingpresent.nl/walcheren  
Facebook  Facebook Stichting Present Walcheren 

mailto:pcpwalcheren@gmail.com
mailto:pcpwalcheren@gmail.com


 

 
 

 

 

 

 

Walk of Peace 

Als we naar de wereld om ons heen kijken lijkt vreedzaam samenleven zo 

ingewikkeld. Dichtbij huis, als het gaat om de vele discussies en 
tegenstellingen over vluchtelingen en mensen die een beetje anders zijn, 
verder weg als het gaat om meedogenloos geweld en wrede oorlogen. 
 
Vredesbeweging PAX en de Raad van Kerken in Nederland ervaren echter ook, 
dat vreedzaam samenleven op zoveel plekken gebeurt en heel goed kan. 
 
Graag willen we dit laten zien en zoveel mogelijk mensen hier deelgenoot van 
maken via de Walk of Peace. 
We kiezen voor het simpelste dat mensen kunnen doen: samen lopen. We lopen 
samen met anderen, met wie we veel meer gemeen hebben dan dat we ervan 
verschillen. We verbinden ons met vrede en met elkaar en geven daarmee gehoor 
aan de oproep van de Wereldraad van Kerken tot een pelgrimage voor vrede en 
gerechtigheid. Geen belangrijke religie zonder pelgrims, geen verandering in de 
wereld zonder dat mensen samen in de benen komen. 
Kijk hier een inspiratiefilmpje 
De Raad van Kerken Middelburg heeft ons gevraagd deze tocht te organiseren 
('jullie weten zo goed hoe je tochten moet organiseren....'), en dat doen we 
natuurlijk maar wat graag. 
Datum: donderdag 20 september 2018 
Starttijd: 17.00 uur 
Startplaats: het Metamorfoselokaal aan de Helm in Middelburg naast het 
gemeentehuis, waar waarschijnlijk wethouder Chris Dekker het startschot zal 
geven 
Lengte route: ongeveer 6 km 

https://stadskloostersimpelhuys.us10.list-manage.com/track/click?u=49d88ddde45c991f796ae68ef&id=df9d8db008&e=9f53a0d233


 

 

 
Neem wat te eten en drinken voor onderweg mee; er zal tijdens een 
verrassingsmoment gelegenheid zijn om deze te nuttigen. 
 
Bekijk de route hier 
 
Meer informatie 
Afsluiting: Om ongeveer half 8 hopen we weer op de Markt van Middelburg terug 
te zijn. 
Opgave: WalkofPeace@ZeelandNet.nl 
Kosten: vrijwillige bijdrage 
   

 

 

 

 

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

 
 
 
   
 

Vespers op zondagavond 

Iedere zondagavond 19.00 uur Vespers in het Stadsklooster Simpelhuys. Een 

kort moment van bezinning, stilte, lof en gebed aan het begin van een nieuwe 

week. Welkom!!  

  

 

  

 

 
 

 

https://stadskloostersimpelhuys.us10.list-manage.com/track/click?u=49d88ddde45c991f796ae68ef&id=05de866588&e=9f53a0d233


 

 
 

 

 
 

 

 

 

Opbrengsten collectes voor Caritas in september 

De collectes voor de Caritas hebben in september opgeleverd: 

• Middelburg: € 194,20 

• Vlissingen: € 138,50 

• Ter Reede: € 63,05 

Alle gulle gevers hartelijk dank. 

Vorige maand is door omstandigheden verzuimd de collecte van Zorgcentrum Ter 
Reede in Vlissingen door te geven. De collecte van augustus was € 36,65 groot, een 
bedrag waarvoor wij uiteraard niet minder dankbaar zijn. 



 

 
 
 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Afscheidsviering pastor Jeanine Heezemans 

Op zondag 16 september zal pastor Jeanine Heezemans afscheid nemen van de 

beide parochies Boven de Schelde omdat ze met vervroegd pensioen gaat. 
 
Vanaf haar benoeming op 1 september 2008 heeft ze eerst uitsluitend in de 
Damiaanparochie, maar later ook in de H. Maria Parochie haar krachten ingezet als 
pastoraal werkster, voornamelijk op het gebied van de geloofsontwikkeling voor jonge 
gezinnen en begeleiding van de werkgroep Leven met Verlies. 
 
De afscheidsviering vindt plaats in de heilige Maria Magdalenakerk in Goes 
(Singelstraat 9) en begint om 11.00 uur. In deze eucharistieviering komt het werkgebied 
van pastor Heezemans uitdrukkelijk aan de orde. 
 
Na afloop van de viering kunt u pastor Heezemans de hand drukken. Mocht u een 
bijdrage willen geven ter gelegenheid van haar afscheid, dan wordt dat bestemd 
voor de Stichting Leergeld. 
 



 

 

 

 

 
 
 

 

Open Monumentendag 2018 in Middelburg   

Dit jaar is het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Hierbij aansluitend is 

voor de Open Monumentendag 2018 het thema “In Europa” gekozen. 
 
Als er iets wezenlijk is voor de identiteit van Europa dan is het wel het christendom 
zoals zich dit in de afgelopen tweeduizend jaar heeft ontwikkeld. In het Europees 
cultureel erfgoed nemen kloosters, kerken en kapellen een prominente plaats in. 
 
Het ligt dan ook voor de hand dat de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg ook dit 
jaar weer meedoet aan de Open Monumentendag. 
 
Op zaterdag 8 september a.s. is de kerk van 10.00 uur tot 17.00 uur doorlopend 
geopend voor bezoek. Van 13.30 tot 15.00 uur bespeelt Tim Adriaanse het orgel. 
Als gast neemt hij iemand mee, die op de panfluit speelt. 
 

 



 

 

De bakens verzetten (6) 

In het kerkelijke landschap zien we de krimp in mensen en middelen steeds 

drastischer toeslaan. Enkele jaren geleden heb ik mij verdiept in de wellicht 
kansrijke perspectieven, die dit krimpscenario kan opleveren (zie het verslag van 
mijn sabbatverlof in 2013: http://wielhacking.blogspot.com/). 
 
De krimp is inmiddels een regelrechte crisis geworden. Een crisis die wij veelal 
proberen te trotseren door maatregelen te treffen op het organisatorische vlak: 
schaalvergroting, onttrekken van gebouwen aan de eredienst, pastoors die steeds meer 
besturen onder hun hoede krijgen. Maar ik denk, dat de crisis eerder getypeerd moet 
worden als een geloofscrisis. Dat wil zeggen, dat wij als 'mensen van de kerk' in 
essentie vooral vertrouwen op onze eigen inzet en minder op de genade en de 
begeleiding, die ons door God wordt geboden. We zien de kerk veelal als onze kerk, 
onze onderneming, en minder als de sacramentele aanwezigheid van God in onze 
wereld. Ons geloof, zou je kunnen zeggen, is in dit opzicht te klein om te zien hoe God 
(op de door hem/ haar zelf gekozen wijze) present wil zijn onder de mensen. We 
zouden vanuit die optiek geneigd kunnen zijn om - met Jezus' leerlingen - het verzoek 
te uiten: 'Geef ons meer geloof.' (Lc 17,5) Daarop antwoordt Jezus: 'Als ge een geloof 
had als een mosterdzaadje, zoudt ge tot die moerbeiboom zeggen: Maak uw wortels los 
uit de grond en plant u in de zee, en hij zou u gehoorzamen.'  
 
De Tsjechische priester en filosoof Tomáš Halík geeft een interessante reflectie op dit 
antwoord. In zijn beschouwingen onder de titel De nacht van de biechtvader (hoofdstuk 
2) schrijft hij: "Zegt Christus met deze woorden niet tegen ons: 'Waarom vragen jullie 
me om veel geloof? Jullie geloof is misschien wel te 'groot'. Pas als het kleiner wordt, 
als het nietig wordt als een mosterdzaadje, draagt het vrucht en toont het zijn kracht'." 
 
De paradoxale evangelische gedachte dat 
'minder' in essentie 'meer' is, en dat 'groei' 
pas mogelijk wordt als de graankorrel eerst 
afsterft, kan ons in deze geloofscrisis beter 
op koers houden dan alle organisatorische 
maatregelen bij elkaar. Niet dat 
herstructurering nutteloos is, maar die wordt 
alleen werkelijk vruchtbaar wanneer ze 
gebeurt in het kader van het 'kleine geloof'. 
Dat betekent dat we God de ruimte moeten 
geven om zijn kerk vorm te geven volgens 
zijn inzichten, die totaal kunnen verschillen 
van de onze. De  krimp, de geloofscrisis is, hoe pijnlijk ook, een uitgelezen kans om wat 
onmogelijk lijkt als mogelijkheid open te houden. 
 
De crisis als kans kan naar mijn mening alleen iets opleveren, wanneer we haar 
inderdaad als geloofscrisis onder ogen zien. En als we bereid zijn de 
transformatie te ondergaan die noodzakelijk is om werkelijk iets goeds te 
ontvangen van deze crisis. Hoe kan ons geloof ons helpen deze crisis door te 
komen? Wanneer we bereid zijn ons te laten voeden door de metafoor van het 
mosterdzaadje als verbeelding van geloof.  
 
Wiel Hacking,  voorzitter Werkgroep Parochieplan 

http://wielhacking.blogspot.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

■ Zaterdag 8 september (10.00-17.00 uur) 
De Onze Lieve Vrouwekerk opent vandaag de deuren ter gelegenheid van Open 
Monumentendag. Tussen 13.30 en 16.30 uur is er een klein korenfestival met optredens 
van drie koren. U las er meer over in de vorige nieuwsbrief. 

 
■ Zaterdag 8 september (10.00-17.00 uur) 

In het kader van Open Monumentendag is de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg 
vandaag geopend. Meer hierover in de vorige nieuwsbrief. 

 
■ Zaterdag 8 september (19.00 uur)  

Vicaris drs. Paul Verbeek gaat voor in een bijzondere eucharistieviering in de H.H. 
Petrus- en Pauluskerk in Middelburg, waarin afscheid wordt genomen van pastoor drs. 
Paul de Maat en zijn opvolger, pastoor drs. Fons van Hees wordt geïnstalleerd. Let op: 
op zaterdagavond geldt tot 20.00 uur betaald parkeren. Parkeert u bovendien in de 
aangegeven vakken om bekeuringen te voorkomen. Na afloop van de viering is er 
gelegenheid om de vertrekkende en nieuwe pastoor te ontmoeten onder het genot van 
een hapje en een drankje. 

 
■ Zondag 9 september (10.00 uur) 

Er is vandaag alleen een eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. 
Voorgangers zijn pastoor Fons van Hees en pastoor Paul de Maat. Na afloop van de 
viering is er gelegenheid om de vertrekkende en de nieuwe pastoor te ontmoeten onder 
het genot van een hapje en een drankje. Er is vandaag geen viering in de H.H. 
Petrus- en Pauluskerk in Middelburg. 

 
■ Zondag 16 september (10.00 uur) 

In de eucharistieviering in de Moeder Godskerk in Roosendaal wordt afscheid genomen 
van pastoraal werker Geerten Kok. Na de viering is er gelegenheid om persoonlijk van 
Geerten Kok afscheid te nemen. 

 
■ Zondag 16 september (11.00 uur) 

Afscheidsviering van pastoraal werkster Jeanine Heezemans. Zij is op 1 september jl. 
met vervroegd pensioen gegaan. Het gehele pastoresteam is aanwezig in de H. Maria 
Magdalena kerk in Goes. 

 
■ Zondag 18 november 
 Werelddag van de armen. 
 
 

 
Erfgenamen kijken niet naar wat je doet of laat, 

maar naar wat je nalaat!!



 

 

 

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): 
Fons van Hees 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 is een onafhankelijk,  journalistiek medium en wordt verspreid onder medewerkers, 
parochianen en andere belangstellenden van de H. Maria Parochie Walcheren, die zich daarvoor 
hebben aangemeld. Kent u mensen die de nieuwsbrief niet hebben ontvangen, maar hem wel graag 
willen ontvangen? Aanmelden kan door persoonlijk een e-mail te sturen naar: 
nieuws@rkwalcheren.nl. Nieuw e-mailadres? Afmelden? Reply een door u ontvangen nieuwsbrief 
naar hetzelfde e-mailadres. Heeft u nieuws of een agenda-bericht 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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