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Onze Lieve Vrouwekerk

Petrus en Pauluskerk

Dishoek

Domburg

Vrouwenpolder

Zoutelande

Ongeloof

In dagblad De Gelderlander verschijnt morgen (zaterdag 15 september 2018) een
interview met aartsbisschop mgr. Wim Eijk. Daarin ‘voorspelt’ de kardinaal, dat in
zijn bisdom, het grootste in ons land, in 2028 nog maar 10 tot 15 kerken geopend
zijn…..

Volgens Eijk is 10% van de 280 kerken in zijn bisdom feitelijk failliet. Eenzelfde
percentage van de kerken is rijk en 80% zit er tussen in.

,,De kerk wordt gesloten door
degenen die wegblijven en niet meer
bijdragen’’, aldus Eijk. ,,De
onderhoudskosten van de vaak
monumentale kerkgebouwen zijn
hoog. Ze in gebruik houden wordt
daarmee onbetaalbaar. Er is geen
andere keus dan sluiting. Als je je
rekeningen niet kunt betalen, dan
wordt zowel de eerste als de tweede
lezing gedaan door de deurwaarder’’,
zegt kardinaal Eijk.

Foto: aartsbisdom Utrecht

Voorzitters bisschoppenconferenties naar Rome

Paus Franciscus heeft de voorzitters van alle bisschoppenconferenties
uitgenodigd voor een vierdaags overleg over kindermisbruik in de Rooms
Katholieke kerk. De bijeenkomst is van 21 tot en met 24 februari 2019.
Inmiddels heeft paus Franciscus vanwege de vele schandalen binnen de R.K. kerk
alvast, vooruitlopend op de vierdaagse bijeenkomst volgend jaar, enkele maatregelen
genomen. Zo zijn drie in opspraak geraakte kardinalen van de Raad van Negen
kardinalen, een adviesorgaan van de paus bij de meest belangrijke beslissingen die de
kerkvorst moet nemen, inmiddels door de paus vervangen.
De kardinalen die de paus vervangt zijn de Australische kardinaal Pell. Hij staat in zijn
land terecht wegens seksueel
misbruik. Ook kardinaal Maradiaga uit Honduras wordt vervangen. Hij wordt verdacht
van financieel wanbeleid en het negeren van beschuldigingen van seksueel wangedrag
van zijn hulpbisschop. De derde kardinaal die vervangen moet worden is kardinaal
Errazuriz uit Chili. Hij zou meerdere gevallen van kindermisbruik in de doofpot hebben
gestopt.
Intussen blijkt uit onderzoek van drie Duitse universiteiten, dat in dat land ruim
zestienhonderd priesters zich sinds 1960 hebben schuldig gemaakt aan seksueel
misbruik. Het zou gaan om bijna 3.700 gevallen. In meer dan vijftig procent van de
gevallen zou het gaan om kinderen tot 13 jaar. Het universitaire onderzoek vond plaats
in opdracht van de Duitse bisschoppenconferentie.

Vredesviering 23 september 2018

Door de Verenigde Naties is 21 september uitgeroepen tot Wereldvrede dag,
met als doel een wereldwijde dag van wapenstilstand en geweldloosheid. PAX, de
Nederlandse Vredesorganisatie, organiseert al sinds 1967 een Vredesweek.
Ook in Middelburg zijn er van 16-23 september de hele week Vredesactiviteiten,
waaronder de oecumenische Vredesviering. Deze vindt dit jaar plaats op zondagavond
23 september 2018 om 19 uur in de Doopsgezinde Kerk onder verantwoordelijkheid van
de Raad van Kerken Middelburg e.o. De verschillende christelijke gemeenschappen en
vertegenwoordigers van het Humanistisch Verbond zijn uitgenodigd om zoveel mogelijk
vertegenwoordigd te zijn en een bijdrage te leveren. Er zal gelegenheid zijn om kaarsen
aan te steken voor landen en gebieden waar vrede dringend nodig is of organisaties en
personen die zich inzetten voor vrede.
Landelijke thema dit jaar is ‘Vrede tussen generaties’. Jongeren en kinderen zijn
daarom al om 18.00 uur welkom. Voor hen is er een speciaal programma van 18-19
uur: samen Vredespannenkoeken eten en nadenken op welke manier hun bijdrage aan
Vrede kan zijn.
Inwoners van de stad Middelburg worden van harte uitgenodigd aanwezig te zijn om op
die manier te laten zien dat vrede hen aan het hart gaat. Zondagavond 23 september
om 19 uur (voor jongeren en kinderen om 18 uur), Doopsgezinde Kerk, Lange
Noordstraat 62 te Middelburg.
Komende week vinden er nog veel meer activiteiten plaats. Zie de site
http://www.vredesweekwalcheren.nl en klik op activiteiten.

Afscheidsviering pastor Jeanine Heezemans

Komende zondag, 16 september, zal pastor Jeanine Heezemans afscheid
nemen van de H. Pater Damiaanparochie en de H. Maria Parochie Walcheren. Ze
is op 1 september jl. met vervroegd pensioen gegaan.
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.

Nieuwe inrichting vitrinekast H.H. Petrus- en Pauluskerk

Een nieuwe inrichting van de vitrinekast in de H.H. Petrus – en Pauluskerk met
als thema: ‘Vrouwen in de Bijbel’.

Tekst en foto: Nicolette Meulenbroek

Foto’s en iconen van deze vrouwen. En
soms liggen er voorwerpen bij.....wat die
betekenen?....: ‘Lees dat maar in de
Bijbel’. De verwijzingen staan erbij.

U kunt deze mooie expositie bezichtigen
tijdens de openingstijden van de H.H.
Petrus- en Pauluskerk in Middelburg.

Veel animo voor open Monumentendag

Afgelopen zaterdag was het de jaarlijkse open monumentendag. Zowel de H.H.
Petrus- en Pauluskerk in Middelburg als de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen
openden hun deuren.

Tekst en foto: Nicolette Meulenbroek

Het is een mooie dag geweest met ruim 340 bezoekers, niet alleen uit Nederland maar
ook uit Duitsland en Frankrijk. Verschillende bezoekers uitten hun bewondering voor de
mooie bloemen in de kerk. Een bijzonderheid dit jaar was een muzikale bijdrage van
Tim Adriaanse (orgel), Joske Timmerman (dwarsfluit) en Mario v.d. Lee
(panfluit). Voor hun muziek was veel belangstelling.

Joske Timmerman en Mario v.d. Lee

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

Open Monumentendag 2018 in de Onze Lieve Vrouwekerk
Vlissingen

Open

Monumentendag vindt altijd plaats op de tweede zaterdag in
september. Dit jaar dus op 8 september 2018. En ook dit jaar deed onze kerk
daaraan mee.
Tekst en foto’s: Leo Speckens
Een groep vrijwilligers was op de vrijdag ervoor al begonnen
met het inrichten van de kerk. Alles zag er tiptop uit. In de kerk
was een tentoonstelling ingericht met voorwerpen uit het rijke
bezit van de kerk, zoals vaandels, kazuifels, kandelaars,
kelken, cibories en monstransen. Ook kon men kennis nemen
van de verbouwingsplannen van de kerk.
’s Morgens werd het orgel sfeervol bespeeld door John
Leenhouts en ’s middags werd een klein korenfestival
gehouden. De koren die deelnamen waren Het Zeeuws
Byzantijns Koor Srétenieje en het mannenkwartet Droezjba,
beide met liederen uit Rusland en Oekraïne en het Koor Africo, dat liederen uit ZuidAfrika ten gehore bracht.
Na
een
wat
schuchtere start aan
het begin van de
morgen begon het
rond het middaguur
steeds drukker te
worden. Tijdens de
optredens van de
koren was het zelfs
zeer druk. De koren
waren een duidelijke
trekker. Er was van
te voren dan ook uitgebreid aandacht aan besteed via de media en met behulp van
posters en flyers. Ook in de (strand-) kerken was er de weken eraan voorafgaande
aandacht aan besteed.
Wat opviel tijdens het korenfestival was dat veel mensen lang zijn gebleven om te
luisteren. Een enkeling zat er zelfs de hele middag om toch maar niets te missen.
Uiteindelijk hebben ruim 340 mensen de kerk bezocht. Dit is inclusief de koren. Een
bijzonder hoog aantal dat we in jaren niet hebben mogen verwelkomen. We kunnen
terugzien op een zeer geslaagde Open Monumentendag 2018.
We willen ook graag van de gelegenheid gebruik maken een oproep te doen aan
mensen die onze werkgroep willen komen versterken. We bieden een gezellige
groep vrijwilligers die nodig aanvulling behoeft. Indien u hiervoor iets voelt dan kunt u
zich in verbinding stellen met Jo Miltenburg of Leo Speckens. Wij verwelkomen u
graag.
Tot slot nog een welgemeend Dankjewel aan alle medewerkers die deze dag tot
een succes hebben gemaakt. Zonder jullie was het zeker niet gelukt. We hopen
ook volgend jaar weer op jullie te mogen rekenen.

Vrede is niet
vanzelfsprekend
Vrede, het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar dat is het helaas niet. Gelukkig zijn er
op veel plekken moedige mensen die zich hiervoor inzetten. In Nederland en
daarbuiten.
Het Nationaal Katholiek Thuisfront zet zich in voor steun en verbondenheid met
militairen en hun ‘thuisfront’ en met veteranen. Al sinds jaren wordt in het tweede
weekend van de vredesweek aandacht gevraagd voor het werk van het
Nationaal Katholiek Thuisfront.
Het Nationaal Katholiek Thuisfront wil solidair zijn met onze militairen en veteranen
en een open oog houden voor de omstandigheden waarin militairen hun werk
moeten doen. Het NKT geeft hier gestalte aan in nauwe samenwerking met de
Dienst Rooms-katholieke Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht. Deze
samenwerking komt onder andere tot uitdrukking bij de jaarlijkse Requiemviering
voor overleden defensiepersoneel te Best en de veteranenkruisweg te Roermond.
Daarnaast ondersteunt het NKT individuele militairen en diverse projecten.
Wilt u het NKT helpen de solidariteit met onze militairen, hun thuisfront en de
veteranen vanuit kerk en samenleving handen en voeten te geven?
Of kijk op de website www.katholiekthuisfront.nl.
Heel hartelijk dank voor uw steun.

Expositie vitrinekast Onze Lieve Vrouwekerk Vlissingen

Van september tot december kunt u de nieuw ingerichte vitrinekast in de
Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen tijdens de openingstijden van de kerk
bewonderen.
Tekst en foto’s: Leo Speckens

De expositie die nu te zien is, is speciaal gericht op kinderen, maar zal ook voor
volwassenen, tenslotte de kinderen van wat langer geleden, een herkenbaar beeld
geven.
Diverse kinderbijbels en andere
voorwerpen en afbeeldingen, ook uit
vroeger tijden, geven een kleurrijk beeld
door de decennia heen.
Voor een volgende tentoonstelling zoeken
wij nog voorwerpen die interessant zijn om
te worden geëxposeerd.
Mocht u deze zaken tijdelijk willen afstaan
dan kunt u deze (voorzien van naam en
adres) afgeven op het
parochiesecretariaat of u kunt contact
opnemen met Leo Speckens (telefoon
0118-478696). Bij voorbaat hartelijk dank.

Vernieuwde website Dagvanhetjodendom.nl

De website voor de Dag van het Jodendom is vernieuwd. Met de vernieuwde
website beogen de Nederlandse bisschoppenconferentie en de Katholieke
Raad voor het Jodendom nieuws en achtergrondinformatie over de dialoog
tussen joden en christenen beter zichtbaar te maken.
In de bisdommen
De Dag van het Jodendom vindt ieder jaar plaats rondom 17 januari. Zo ook in 2019.
Op www.dagvanhetjodendom.nl wordt in deze periode aandacht gegeven aan
activiteiten die in het kader van deze dag plaatsvinden in de Nederlandse
bisdommen. Elk bisdom heeft een eigen pagina waar nieuws en informatie vanuit het
bisdom wordt gepresenteerd.
‘Lernen’
Het thema voor de Dag van het Jodendom in 2019 is “Lernen” en heeft een
prominente plek gekregen op de website. Het woord ‘lernen’ kennen we in het
Nederlands als ‘leren’. In de Joodse betekenis is lernen een heilige bezigheid om de
Tora en de traditie van het Jodendom beter te leren begrijpen. In 2019 worden er
lezingen en ontmoetingen gehouden om dit thema te verdiepen. Daarnaast wordt er
lesmateriaal ontwikkeld voor het onderwijs.
Rosj haShana
Toeval of niet: de website is officieel gelanceerd op het Joods Nieuwjaarsfeest (Rosj
haShana). Bij zonsondergang op zondagavond 9 september begint voor de joden het
jaar 5779. Aan het begin van het Joodse Nieuwjaar wensen joden elkaar ‘Sjana tova’
(,,dat je opgeschreven mag staan voor een goed jaar’’).
De Nederlandse bisschoppen en de Katholieke Raad voor het Jodendom hopen dat
de vernieuwde website ook een vernieuwende impuls mag geven aan de ontmoeting
tussen joden en christenen in Nederland.
De Dag van het Jodendom is een initiatief van de Nederlandse
Bisschoppenconferentie en wordt inhoudelijk ondersteund door de Katholieke Raad
voor het Jodendom.
Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken

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

Cursus ‘Geloof in kunst’

Op 26 september begint in het pastoraal centrum van de R.K. Emmaüskerk in
Terneuzen de cursus Geloof in kunst. Deze cursus wordt georganiseerd door
het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda, in
samenwerking met het vicariaat Middelburg.
Wanneer en waar
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten.
De eerste vier bijeenkomsten vinden plaats op de woensdagavonden 26 september,
3, 10 en 17 oktober in het pastoraal centrum van de R.K. Emmaüskerk, Alberdingk
Thijmstraat 2 in Terneuzen, van 19.30 – 21.30 uur.
De vijfde bijeenkomst is op woensdag 31 oktober om 14.00 uur in de kerk van H.
Maria Hemelvaartkerk, Dorpsplein 1 in Zuiddorpe.
Voor wie
De cursus is bestemd voor iedere geïnteresseerde of belangstellende, zij zijn van
harte welkom. Speciaal willen wij de mensen die op de een of andere wijze
betrokken zijn bij een kerk, zoals mensen die de openstelling van het kerkgebouw
verzorgen, mensen die de kerk schoonhouden, kosters, kerkwachten, leden van
bloemengroepen, technische mensen op deze cursus attent maken.
Door wie
De bijeenkomsten worden begeleid door Vincent Schoenmakers, oud-vicarisgeneraal van het Bisdom Breda en door Frank van Gerven, diaken en archivaris van
Bisdom Breda.
Waarom meedoen?
Mensen leven voor een belangrijk deel van verbeelding. Wat ze dromen, geloven en
hopen, brengen ze in beeld, drukken zij uit in kunst: in muziek, in beelden van hout,
steen of glas, in rituelen ook, in liturgische taal en gebaren.
Onze kerkgebouwen zijn schatkamers van grote en kleine kunstschatten, en ook
alles wat daar gebeurt is vindplaats van kunst, in beelden, teksten, gebaren. Als we
ons daarin verdiepen, gaat de wereld van ons 'geloof in kunst’ verder open.
Sint Franciscuscentrum, Rabobank NL91 RABO 0158784022, Breda
Telefoon: 076 - 522 34 44
www.sintfranciscuscentrum.nl
www.bisdombreda.nl
Inschrijven en kosten
U kunt zich aanmelden, bij voorkeur, door het invullen van het inschrijfformulier op de
website van het Sint Franciscuscentrum of via opgave@sintfranciscuscentrum.nl
Aan de cursus zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage is welkom.

Uitvaartverzorging H. Jobse
www.hjobse-uitvaart.nl

0118 46 22 05

www.basisuitvaart-zeeland.nl

Bisschoppen reageren op seksueel misbruik
,,Naar aanleiding van recente nieuwe publicaties over seksueel misbruik door priesters
en religieuzen in Pennsylvania en eerder al in Australië ervaren veel gelovigen opnieuw
pijn en schaamte als gevolg van berichten over misbruik waarin de ellende van
slachtoffers scherp naar voren komt. De Nederlandse bisschoppen delen in die pijn en
schaamte’’, zo staat in een verklaring die afgelopen maandag, 10 september 2018, is
uitgebracht.
U kunt deze verklaring lezen door op de onderstaande link te klikken. Vanwege de
lengte ervan is overname in de nieuwsbrief niet mogelijk.
https://www.rkkerk.nl/nederlandse-bisschoppenconferentie-komt-met-verklaring-overmaatregelen-seksueel-misbruik/#more-7253

Lief en leed
geboorte – doop - eerste communie – vormsel – huwelijk - overlijden

Overleden
Mia Stouthart-Hek, 82 jaar, op 6 september 2018

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

Rimpels………

Een van de vele lezers van onze nieuwsbrief reageerde na het verschijnen van
de extra nieuwsbrief, afgelopen zondag.
,, Als je de twee eerste foto's ziet van de pastoors dan zijn het beide foto's met fronsen
op het bovengelaat. toevallig of structureel als teken van zorg?’’

Foto: © Peter Vrancken

Foto: © Peter Vrancken

■

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 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 23 september (vanaf 18.00 uur)
Vredesviering in de Doopsgezinde kerk, Lange Noordstraat 62 in Middelburg.
Lees hier meer over elders in deze nieuwsbrief.

■

Zaterdag 13 oktober (19.00 uur)
Bijzondere Franciscusviering in Ovezande. Pastoor Fons van Hees gaat voor in
de eucharistieviering, die verweven wordt met een optreden van Dennis van
Killegem van verteltheater Francesco. U leest er meer over in een volgende
nieuwsbrief.

■

Zaterdag 27 oktober (13.30 uur)
Symposium over ‘duurzaamheid’ in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. U leest er
binnenkort meer over in deze nieuwsbrief.

■

Zondag 18 november
Werelddag van de armen.

2019
■

Maandag 22 tot en met zaterdag 27 januari 2019
Wereldjongerendagen in Panama. Meer informatie http://wjd.jongkatholiek.nl/

■

Woensdag 17 april (19.00 uur)
Chrismamis in de H. Willibrorduskerk van Teteringen. Gastheer is de parochie
van de H. Augustinus van Hippo.

Daniël zat veiliger in de leeuwenkuil,
dan tegenwoordig een voetganger in het verkeer!!

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.
/498+1

