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Symposium Duurzaamheid: ‘ook ik kan het verschil maken’ 

Zaterdag 27 oktober organiseren het Zeeuws Sociaal Ethisch Beraad van de 

Raad van Kerken Zeeland en Inloopcentrum De Herberg in de Sint Jacobskerk in 
Vlissingen een symposium over ‘duurzaamheid’. 
 
Wat kunt u verwachten? 

• inleidende lezing van dr. Ir. Jakob van Berkel, lector Delta Waterpower 
Hogeschool Zeeland; 

• forumdiscussie met de zaal: voorzitter Wout Alserda, predikant;                                                         
met dhr. Tom Lievense, docent biologie HZ; dhr Robert Trompetter, 
beleidsmedewerker Zmf; de heer Leen Jobse, energieneutraal huis Oostkapelle;  

• markt van duurzame initiatieven in Zeeland; 

• workshops: 1e. motivaties delen; 2e. groene kerken; 3e. afvalscheiding. Deze 
workshops worden gehouden in de kerk en in het Inloophuis De Herberg aan het 
Bellamypark.

Doel van deze middag is de deelnemers aan te spreken op diverse motivaties en 
invalshoeken, om het verschil te kunnen maken wat betreft onze eigen bijdragen aan 
duurzaamheid; zowel op privéniveau als op bedrijfsniveau. Na afloop en tijdens de 
pauze is er gelegenheid om op de markt rond te lopen. 
 
Wanneer  27 oktober 
Waar   Sint Jakobskerk, Oude Markt 2 in Vlissingen 
Wat Symposium ‘Duurzaamheid’: ook ik kan het verschil maken!” 

 
Het symposium begint met een inloop om 13.30 uur en eindigt omstreeks 17.00 
uur. 
 
 
 
 



 

Lezers reageren op noodkreet vrijwilligers 

Na onze oproep in de vorige nieuwsbrief ontvingen we nogal wat reacties, 

waarin steun werd uitgesproken voor de brief van de vrijwilligers.. De meest 
opvallende publiceren we hierna. 
 
 
Hoop nu wel op antwoord 
Ik hoop dat mgr. Liesen zal antwoorden op de ‘noodkreet’ van de vrijwilligers en ook 
stappen onderneemt om een oplossing te zoeken. 
 
Zelf heb ik hem na Witte Donderdag nog een mail gestuurd omdat het mij nog altijd 
dwars zit dat de gelovigen niet meer onder twee gedaanten ter communie mogen.  
Denk maar niet dat ik van hem persoonlijk een antwoord heb gekregen. 
 
Een aantal jaren geleden heb ik bisschop Van den Hende ZEVEN brieven geschreven 
n.a.v. het feit dat protestanten niet ter communie mogen. Je begrijpt wel dat mijn 
brieven steeds pinniger (maar wel altijd beleefd) werden. Ik heb NOOIT antwoord 
gekregen. Mijn (inmiddels 18 jaar geleden) overleden echtgenoot ging altijd ter 
communie. Het ‘verbod’ kwam pas later. 
 
Een hartelijke groet, 
Rens K. 
 
 
Te gek voor woorden 
Uitstekende actie van de vrijwilligers. Maar het is eigenlijk te gek voor woorden, dat 
naar dit middel moet worden gegrepen. Ik neem aan, dat we deze maand nog van onze 
bisschop gaan horen? Dan kan installatie nog in de maand december plaatsvinden. 
 
John Lammers 
 
 
 
Ex-vrijwilliger ondersteunt noodkreet 
Graag wil ik ( ‘ex’ vrijwilliger) laten weten dat ik me geheel kan vinden in de bedoeling 
van de brief die gestuurd is aan Mgr. Liesen. 
 
Ik hoop, met allen, van harte dat deze brief effect heeft en dat onze parochie dat ook 
mag merken met uitbreiding van het aantal pastores.  
 
Met vriendelijke groet, 
Els Kamp 
 
 
 
 
PKN publiceerde oproep op website 
De oproep aan bisschop mgr. Jan Liesen is ook integraal gepubliceerd op de website 
van de Classis Delta van de PKN: https://www.gelovenindedelta.nl/zeeuwen-vragen-
bisschop-om-actie/ 

https://www.gelovenindedelta.nl/zeeuwen-vragen-bisschop-om-actie/
https://www.gelovenindedelta.nl/zeeuwen-vragen-bisschop-om-actie/


 

Komende week kledinginzameling voor Centraal Afrikaanse 
Republiek 

Ook dit jaar willen wij deelnemen aan Sam's kledingactie in samenwerking 

met de hulporganisatie Mensen in Nood van Cordaid. 
 
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaar naar een bijzonder project in de 
Centraal Afrikaanse Republiek. Dit is een straatarm land met bijna 5 miljoen 
inwoners. 
 
Het land wordt al jaren geteisterd door burgeroorlogen en het is ontwricht door 
aanhoudend geweld en droogte. Bijna een miljoen mensen is hun huis ontvlucht en 
leeft nu noodgedwongen als vluchteling. Bijna de helft van de totale bevolking heeft 
structureel te weinig voedsel, twee derde heeft geen toegang tot schoon drinkwater 
en gezondheidszorg. 
 
Onder deze zware omstandigheden schiet het onderwijs heel erg tekort. Daarom is 
Cordaid in 2017, samen met het Ministerie van Onderwijs en lokale partners aldaar, 
een project gestart waarbij 18 scholen in crisisgebieden ondersteund worden.  Doel 
van het project is goed onderwijs geven aan kinderen van 6 tot 14 jaar. 
 
Caritas neemt uw plastic zakken graag in ontvangst: 
- woensdag  24 oktober 2018 van 14.00 tot 17.00 uur 
- donderdag  25 oktober 2018 van 18.30 tot 20.30 uur 
 
 
 

 

Uitvaartverzorging H. Jobse  0118  46 22 05 

www.hjobse-uitvaart.nl  www.basisuitvaart-zeeland.nl 



 

Paus voor Wereldmissiedag: ‘Samen met jongeren evangelie 
aan allen brengen’ 

Zondag 21 oktober is Wereldmissiedag. In zijn boodschap voor deze dag richt 

paus Franciscus zich dit keer met het oog op de synode over jongeren, het geloof 
en de onderscheiding van de roeping die in oktober in Rome plaatsvindt, tot de 
jongeren: ‘Samen met jullie wil ik nadenken over de zending die Jezus ons heeft 
toevertrouwd.’ 

De paus noemt missiemaand oktober ‘een gelegenheid om ons tot missionaire 
leerlingen te maken die steeds hartstochtelijker zijn voor Jezus en zijn zending tot aan 
de uiteinden der aarde.’ 

Deze uiteinden der aarde zijn voor jongeren vandaag relatief en gemakkelijk 
“bereikbaar”, schrijft de paus: ‘De digitale wereld, de maatschappelijke netwerken 
waarvan alles rondom ons doortrokken en doordrongen is, zal grenzen doen 
verwateren, randen en afstanden doen verdwijnen, verschillen verminderen. Alles lijkt 
binnen handbereik, alles lijkt zo dichtbij en direct te zijn. En toch: wij kunnen ontelbare 
contacten hebben, maar zonder een geëngageerd geven van ons leven zullen wij nooit 
werkelijk deel uitmaken van een gemeenschap van leven. De zending tot naar de 
uiteinden der aarde vraagt om de zelfgave in de roeping die ons is gegeven door Hem 
die ons op deze aarde heeft geplaatst (vgl. Luc. 9, 23-25). Ik durf te zeggen dat voor 
een jongere die Christus wil volgen, het wezenlijke is te zoeken naar en in te stemmen 
met de eigen roeping.’ 

Paus is dankbaar 
Paus Franciscus is dankbaar voor alle 
kerkelijke instellingen die het jongeren 
mogelijk maken de in zijn Kerk levende 
Christus persoonlijk te ontmoeten: 
parochies, verenigingen, bewegingen, 
religieuze gemeenschappen, 
verschillende uitdrukkingen van 
missionaire dienstbaarheid. Hij 
waardeert het dat ‘jongeren zich van 
daaruit in kunnen zetten voor het 
missionair vrijwilligerswerk als een vorm 
om de “geringsten” te dienen (vgl. Mat. 
25, 40) door de menselijke waardigheid 
te bevorderen en te getuigen van de 
vreugde om lief te hebben en christen te 
zijn.’ 

De paus schrijft dat deze kerkelijke 
ervaringen ervoor zorgen ‘dat de 
vorming van ieder niet alleen maar een 
voorbereiding is voor eigen 
professioneel succes, maar helpt om de 
gaven die de Heer geeft te ontwikkelen 
en om de ander beter te dienen. Deze 
prijzenswaardige vormen van tijdelijke 
missionaire dienstbaarheid zijn een 
vruchtbaar begin en kunnen bij de 
onderscheiding van jullie roeping jullie 
helpen beslissen voor de totale gave 
van jezelf als missionaris.’ 

Missio 
Op Wereldmissiedag wordt in de parochies gecollecteerd voor Missio, de Stichting 
Pauselijke Missiewerken Nederland, onderdeel van de internationale Pauselijke 
Missiewerken van de Rooms-katholieke Kerk. Missio ressorteert onder de Pauselijke 
Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren. De Pauselijke Missiewerken zijn 
actief in ongeveer 130 landen. In de missiemaand 2018 vraagt Missio speciale 
aandacht voor Ethiopië. Lees hierover meer op de site van Missio. 

Bron: rkkerk.nl; 
Redactionele bewerking: Peter Vrancken 

https://www.rkkerk.nl/paus-voor-wereldmissiedag-samen-met-jongeren-evangelie-aan-allen-brengen/
https://www.rkkerk.nl/paus-voor-wereldmissiedag-samen-met-jongeren-evangelie-aan-allen-brengen/
http://missio.nl/wereldmissiemaand-2018-ethiopie/


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Interview: Zo bijzonder is een heiligverklaring 

Vicaris-pastoor Paul Verbeek was op 14 oktober in Rome bij de heiligverklaring 

van paus Paulus VI en mgr. Oscar Romero. Een interview met drs. Paul Verbeek. 
 

Hoe bijzonder is het om een heiligverklaring mee te maken? 
,,Telkens is dat weer heel bijzonder. Ik was bij de heiligverklaring van pater Damiaan in 
2009 en in 2014 bij de heiligverklaring van paus Johannes Paulus II en paus Johannes 
XXIII. Bij paus Johannes Paulus II was ik ook bij zijn zaligverklaring in 2011. Overal 
waren mensen verzameld. Alle pleinen waren vol. Ook bij de heiligverklaring waren er 
op de vooravond al duizenden mensen op straat, die daar overnachtten. De pizza’s 
werden over de hoofden heen doorgegeven. 
 
Als een persoon die je raakt zalig of heilig wordt verklaard is dat heel bijzonder. Dat 
geeft een innerlijke blijheid. Je kunt je verbonden voelen met een heilige. Het is het 
gevoel één familie te zijn. Over de dood heen. Toen zuster Marie Adolphine in 2000 
heilig werd verklaard was ik in Assisi bij een expositie rond haar en haar medezusters 
martelaressen. Dat voelde heel sterk als één van ons. Tegelijkertijd besefte ik dat ze 
onderdeel van de Wereldkerk was en voortaan haar verhaal en dat van haar 
medezusters in de hele wereld doorverteld zou worden in allerlei talen. Dat is de ‘bonus’ 
die alle heiligen krijgen door hun heiligverklaring. Daardoor kunnen ze tochtgenoot 
worden van steeds weer nieuwe mensen.’’ 
 
Wat is bijzonder aan paus Paulus VI? 
,,Ik ken hem als de paus van mijn jeugd, die ik op tv zag met Kerstmis en Pasen. Hij 
stierf in de grote vakantie en ik heb alle krantenartikelen van zijn overlijden, de 
pauskeuze van Johannes Paulus I en Johannes Paulus II nauwgezet bijgehouden. Ik 
heb ze nog in plakboeken. Van Paulus VI is onder meer de sociale encycliek Populorum 
progressio. Bij zijn aantreden stond hij voor de enorme taak om het Tweede Vaticaans 
Concilie (1962-1965) op een goede manier af te ronden. En hij is natuurlijk de paus die 
is gaan reizen. Hij was de eerste paus die de vijf continenten bezocht en daar de 
mensen ontmoette.’’ 
 
Wat is bijzonder aan mgr. Oscar Romero? 
,,Hij was mijn reden om naar deze heiligverklaring op 14 oktober te gaan. Mgr. Romero 
werd op 24 maart 1980 vermoord tijdens het vieren van de eucharistie. Onvoorstelbaar. 
Kort daarvoor had hij een eredoctoraat aan de KU Leuven gekregen, waarbij hij zei dat 
ze hem wel konden doden, maar niet de stem die roept om gerechtigheid voor het volk. 
Zijn uitvaart kon niet rustig plaatsvinden vanwege schietpartijen. De vertegenwoordigers 
van het Vaticaan moesten zich in veiligheid brengen. Als bisschop was Mgr. Romero bij 
zijn aantreden eerst een voorzichtig man. Dat bleef hij ook toen zijn priesters die in de 
sloppenwijken werkten hem de ogen probeerden te openen. Tot in 1977 priester Rutilo 
Grande sj werd vermoord en als grof vuil aan de kant van de weg werd achtergelaten. 
Mgr. Romero kondigde nationale rouw af en opende daardoor de ogen van de wereld 
op wat er in San Salvador aan de hand was.’’ 
 
Wat wordt nu anders na hun heiligverklaring? 
,,Een heiligverklaring is een bekroning en een niet te vatten erkenning van hoe 
bijzondere voorsprekers zij kunnen zijn voor ons bij God. Hun leven is een voorbeeld 
voor ons. De heiligen zijn als mozaïeksteentjes, die samen het licht van God op laten 
lichten. Samen tonen ze een deel van het lichaam van Christus. Ik vind het belangrijk 
om de plaatsen te bezoeken die met de heiligen verbonden zijn. 
 



 

Daar krijg ik een bepaalde rust. In Leuven bid ik bijvoorbeeld bij het graf van pater 
Damiaan. In Assisi en omgeving ervaar ik dat sterk vanwege de heilige Franciscus. 
En als ik in Rome ben moet ik bij het graf van Johannes Paulus II en Johannes XXIII 
gebeden hebben. Beide pausen zijn ook een paar keer in Assisi geweest. Het zijn een 
soort vrienden van vrienden. De heiligen die mij wat zeggen hebben ook wat met elkaar 
op.’’ 
 
Is er voor jou verschil tussen hele oude heiligen en meer recente heiligen? 
,,Vanaf het moment dat ik op de basisschool mijn eerste boekje over Franciscus las, 
werd hij mijn tochtgenoot. Dat is een andere beleving dan bewust het overlijden van 
iemand meemaken en later een heiligverklaring. Maar als het gaat om de 
verbondenheid is er geen verschil.’’ 
 
Een heilige hoeft niet perfect te zijn, zegt de paus in Gaudete et exsultate: ‘Niet 
alles wat een heilige zegt, is volledig trouw aan het evangelie, niet alles wat hij 
zegt is authentiek en volmaakt’ (22). 
Ik ben het daar helemaal mee eens. Als iemand sterft kun je zeggen: hij verhuist naar 
het hart van degenen die achter blijven en die van hem blijven houden. Degene die 
sterft gaat naar God geloof ik ook. Niet alles in het leven van de persoon van wie je 
houdt en die bij God is, was volmaakt. Het gaat om de liefde van waaruit iemand heeft 
geleefd. De liefde die van God afkomstig is en die alles overwint. In de jonge Kerk 
waren de brieven van de apostel Paulus gericht aan “de heiligen”. Die mensen waren 
lang niet allemaal perfect. Het is de liefde die zorgt dat je gekoesterd blijft door degenen 
die achter blijven. Dat je verhuist naar hun hart. Een heiligverklaring zou je kunnen 
zeggen, is een verhuizing naar het hart van de Kerk. En dat is iets om blij van te 
worden.’’ 
 
Voorpublicatie 
Dit is een voorpublicatie uit het eerstvolgende Bisdom Magazine. Dit gaat over de 
roeping tot heiligheid en wordt gemaakt in het verlengde van de brief (‘exhortatie’) van 
paus Franciscus ‘Gaudete et exsultate’ (2018). 

 
Bron: nieuwsbrief Bisdom Breda 

Redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 
Vicaris-pastoor Paul Verbeek.   Foto: © Peter Vrancken 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

Gevonden in de H.H. Petrus en Pauluskerk 
 

Dit bedeltje of hangertje (zie foto) is 
gevonden in de H.H. Petrus- en 
Pauluskerk in Middelburg. 
De eigenaar of eigenaresse kan zich 
tijdens de openingstijden van het 
secretariaat (zie de laatste pagina) 
melden. 
 

 

 



 

Actie Kerkbalans doet onderzoek naar meerwaarde  
lokale kerken 

 

In aanloop naar de campagne van 2019 onderzoekt Actie Kerkbalans wat volgens 

lokale kerken hun meerwaarde is voor kerkleden en voor de gemeenschap in de 
wijk, het dorp of de stad. Met een online peiling, wil Actie Kerkbalans dat in beeld 
brengen. Actie Kerkbalans is de gezamenlijke, jaarlijkse fondsenwerfactie van de 
Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland en de Oud-Katholieke 
Kerk. 
 
Het onderzoek richt zich in eerste instantie op organisatoren van Actie Kerkbalans, 
maar kerkleden worden ook van harte uitgenodigd de vragenlijst in te vullen. Voor 
organisatoren is de peiling bovendien een hulpmiddel om helder te krijgen wat zij zelf 
als meerwaarde zien van hun lokale kerk en die meerwaarde vervolgens ook te 
communiceren in de eigen fondsenwerving. De vragenlijst is te vinden op 
www.kerkbalans.nl/peiling 
 
Waardevol 
De kerk is voor veel mensen van waarde. Voor Lieke Sies is vooral de hechte 
gemeenschap in haar kerk onmisbaar. ,,Toen mijn man en ik jaren geleden hierheen 
verhuisden, voelden we ons meteen thuis in deze kerk. Wat  dat is, is moeilijk te 
omschrijven. Het tintelt hier.’’ De 72-jarige Lieke Sies is lid van de protestantse 
gemeente die samenkomt in de Grote Kerk van Neede. ,,Wanneer je het moeilijk hebt, 
merk je van alle kanten de oprechte betrokkenheid en hulp in praktische zin.’’ 
 
Voor anderen is het belangrijk dat de gemeenschap klaar staat voor de zwakkeren in de 
samenleving of dat het geloof samen gedeeld wordt tijdens de zondagse vieringen. Zo 
zijn er tal van waardevolle elementen in de diversiteit aan geloofsgemeenschappen in 
Nederland. Actie Kerkbalans wil dat met de peiling in kaart brengen. 

Resultaat 
Invullen van de online vragenlijst kan tot 15 december op kerkbalans.nl/peiling. 
Deelname kost zo’n tien minuten. De uitkomst wordt op 18 januari 2019 bekend 
gemaakt tijdens de perspresentatie van Actie Kerkbalans 2019. Een dag later op 19 
januari gaat de landelijke campagne Actie Kerkbalans van start. 
 
Ga naar de peiling en doe mee! 

https://kerkbalans.nl/peiling
https://kerkbalans.nl/peiling
https://kerkbalans.nl/peiling


 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mgr. De Jong beantwoordt vragen over de synode: ‘De sfeer 
is goed en opgewekt’ 

In Rome vindt deze maand de bisschoppensynode over ‘jongeren, het geloof en 

de onderscheiding van de roeping’ plaats. Voor Nederland is mgr. dr. Everard de 
Jong, hulpbisschop van Roermond, aanwezig. Hij ervaart zijn deelname positief 
en waardeert vooral het uitwisselen van kennis over het jongerenpastoraat 
wereldwijd. Aan de hand van een aantal vragen gaf hij vorige week vrijdag een 
eerste indruk. 

Hoe verloopt de synode tot nu toe? 
,,De synode bestaat grotendeels uit het bespreken van het Instrumentum Laboris 
(werkdocument), dat vanuit verschillende inbreng is samengesteld: de vragenlijsten die 
naar de bisschoppenconferenties zijn gegaan, de online enquête en het verslag van de 
presynode. De eerste week hebben we de kans gekregen om op het eerste deel van 
drie te reageren: de inventarisatie van de jeugdcultuur. Reageren kan op twee wijzen: 
via individuele inbreng, van vier minuten. Of via de kleine groepen. Ik zit in de eerste 
Engelse taalgroep. Natuurlijk kan er over alles gesproken worden, en de inbreng is zeer 
divers. Van persoonlijke verhalen tot algemene beschouwingen.’’ 
 
Hoe is de sfeer? 
,,De sfeer is goed en opgewekt. Natuurlijk werd er meerdere keren aan het misbruik 
gerefereerd, stevig, maar nooit zwaarmoedig of veroordelend naar personen of 
instituties. Er heerst een heel constructieve sfeer, waarin iedereen gerespecteerd is. Na 
iedere plenaire inbreng wordt er geapplaudisseerd en soms reageren de aanwezige 
jongeren met gejuich…’’ 
 
Hoe ziet uw dagelijkse programma er uit? 
,,In het algemeen vier ik ’s ochtends om 07.00 uur de Mis en na het ontbijt loop ik in een 
half uurtje naar de Aula. Daar begint om 09.00 uur de bijeenkomst, tot 10.30 uur, en 
dan weer van 11.00 tot 12.30 uur. De paus staat ons altijd op te wachten en geeft ieder 
een hand. Ook in de koffiepauze is hij gewoon onder ons aanwezig en ieder kan hem 
aanspreken, voor zowel selfies als voor serieuze onderwerpen. In de middag staat hij er 
weer tot 16.30 uur, het moment dat we weer beginnen. We gaan dan door tot 19.15 uur, 
met een pauze van een kwartier.’’ 
 
Hoe ervaart u het om deel uit te maken van deze synode? 
,,Het is een ontmoeten van de hele wereld, met veel vertegenwoordigers van het 
Vaticaan, maar ook met aartsbisschoppen, bisschoppen, oversten van orden en 
congregaties, experts en jongeren. Heerlijk. Je wordt je meer bewust dan anders van de 
wereldwijde ontwikkelingen met betrekking tot de jongerenpastoraal. En ik voel me 
gesterkt in het geloof dat jongeren wel degelijk open staan voor het geloof in God, 
hoezeer het ons ook steeds moeilijker valt met hen daarover te communiceren, vooral 
door de digitalisering, afvlakking van de inhoud, eigen taal- en beeldcultuur, drukte, 
secularisering enzovoort.’’ 
 
Wat is het belang van het thema jongeren, het geloof en de onderscheiding van 
de roeping voor de Kerk? 
,,Van belang is uiteraard dat zij zelf uitgroeien tot mensen die op hun beurt het Leven in 
de volle zin van het woord kunnen leven en doorgeven, uiteraard inclusief het geestelijk 
leven, het Leven in Christus en de Kerk. 
 



 

 

Vaak wordt er door de synodeleden de nadruk op gelegd dat jongeren ook gewoon al 
deel uitmaken van de Kerk en niet alleen een object zijn van pastoraat, of slechts de 
toekomst zijn. Dat betekent dat we geroepen zijn jongeren te begeleiden, maar niet te 
betuttelen. Zo kunnen we nu al samenwerken en we kunnen elkaar wederzijds 
inspireren onze talenten zoveel mogelijk in te zetten. Uiteraard mogen en moeten we 
hen verder constructief helpen als mens en als gelovige tot ontplooiing te komen. 
Daarbij is zowel luisterbereidheid en empathie nodig, maar ook bescherming en 
correctie.’’ 
 
Is er binnen het thema over jongeren ook ruimte om te spreken over het 
onderwerp seksueel misbruik? 
,,Dit onderwerp is meermaals aan de orde gesteld, indringend, met name ook in de 
betekenis van wat het met jongeren doet, en hoe het de geloofwaardigheid van de Kerk 
ondermijnt. Indrukwekkend is hoe alle aanwezigen de last voelen. Maar er is vooral 
positieve energie voor hoe we dat dan aanpakken en ook grote dankbaarheid voor al 
het goede dat de Kerk, en dan met name de priesters en religieuzen in de hele wereld, 
reeds voor jongeren doet. Uiteraard wordt er ook gesproken over de gezinnen als de 
plaats bij uitstek waar kinderen veilig en geborgen moeten kunnen opgroeien. De paus 
is bij al deze uitingen aanwezig.’’ 
 
In Nederland willen jongeren bij elkaar komen om te bidden voor de synode, hebt 
u op voorhand vast een korte boodschap voor hen? 
,,In mijn presentatie heb ik de piramide van Maslow gebruikt om aandacht te vragen 
voor de verschillende basis-noden van jongeren: 
1. Veiligheid 
2. Voedsel 
3. emotionele geborgenheid in gezin, jongerengroep en nieuwe beweging 
4. intellectuele scholing – ook in het geloof 
5. ervaringen van schoonheid in muziek, kunst literatuur en drama 
6. zelfverwerkelijking in de zin van je talenten kunnen ontplooien en een zinvol leven 
kunnen leiden, en 
7. zelftranscendentie in je relatie tot de ander en met God. 
 
Hoogtepunt is daarbij aanbidding van Jezus in de eucharistie, omdat precies daar vaak 
het beste in je naar boven komt, je zelfgave wordt gestimuleerd, en een eventuele 
religieuze roeping doorbreekt. Daarbij is op alle vlakken onderscheiding (van geesten) 
van belang, om te kunnen uitgroeien tot volwaardige personen, die gelukkig zijn en 
anderen gelukkig maken. 
Ik zou het heel mooi vinden als er op de bijeenkomst van 22 oktober bijzonder om de 
gave van de onderscheiding der geesten wordt gebeden (vgl. I Kor. 12,10 en zie ook de 
door mij in de afgelopen jaren aangemaakte en uitgewerkte Wikipedia pagina over dit 
onderwerp), omdat via deze gave van de H. Geest in je eigen leven en in de omgang 
met de ander duidelijk wordt waar je gedachten, gevoelens en daden toe zullen leiden 
en je op tijd kunt bijsturen. Deze gave kunnen we afsmeken voor de ouders, opvoeders 
en verzorgers, de paus, de bisschoppen de priesters, religieuzen en pastoraal werkers, 
leraren en voor allen die anderen begeleiden. Maar natuurlijk ook voor onszelf!’’ 

Meer over de synode vindt u hier. 

Bron: rkkerk.nl 
Redactionele bewerking: Peter Vrancken 

http://jongkatholiek.nl/artikelen/zeg-jij-ja-tegen-jezus/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onderscheiding_der_geesten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onderscheiding_der_geesten
https://www.rkkerk.nl/dossiers/dossier-jongerensynode/


 

 

 

 
 
 

■ Zondag 21 oktober (10.00 uur) 
De Bellringers uit de parochiekern Goes werken mee tijdens de 
eucharistieviering in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg. 
 

■ Woensdag 24 en donderdag 25 oktober  
Inzameling Sam’s kledingactie. U kunt uw plastic zakken met gebruikte kleding 
op woensdag 24 oktober inleveren van 14.00 tot 17.00 uur en op donderdag 25 
oktober van 18.30 tot 20.30 uur bij de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. U 
leest er meer over elders in deze nieuwsbrief. 

 
■ Zaterdag 27 oktober (13.30 uur) 

Symposium over ‘duurzaamheid’ in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. U leest er 
meer over in deze nieuwsbrief. 

 
■ Zaterdag 27 oktober (vanaf 20.00 uur) 

Nacht van de Nacht in Middelburg. Ook de H.H. Petrus- en Pauluskerk dooft de 
lichten en opent de deuren voor geïnteresseerde bezoekers. 

 
■ 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. 

 
 
 

 
Feiten kennen is geleerd zijn, 
anderen kennen is wijs zijn, 

je zelf kennen is verlicht zijn!!

http://wjd.jongkatholiek.nl/
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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! 
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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. 
 
 

/562+1 

http://www.rkwalcheren.nl/
mailto:secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl
mailto:secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl
mailto:pastores@rkwalcheren.nl
mailto:nieuws@rkwalcheren.nl
mailto:nieuws@rkwalcheren.nl

