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dierbaren 



 

N8vdN8 in de Petrus- en Pauluskerk in Middelburg 

Sinds het begin van de organisatie van Nacht van de Nacht in Middelburg, in 

2014, doet de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg aan dit evenement mee. 
 
 
Tekst en foto: Nicolette Meulenbroek 
 
 
Ook dit jaar was de kerk op zaterdag 27 oktober ’s avonds van 19.00 uur tot 23.00 uur 
geopend. Door twee vuurkorven en windlichten werd in het donker de weg naar de 
ingang gewezen. 
 
In de kerk zorgde kaarslicht voor de 
verlichting en voor een serene sfeer. 
Gregoriaanse muziek op CD versterkte 
die sfeer nog. Vooraan in de kerk 
konden bezoekers een kaarsje opsteken 
en daar werd veel gebruik van gemaakt. 
 
 
Bij binnenkomst gingen bezoekers als 
vanzelf zachtjes praten. Een oase van 
rust in een drukke wereld, is het wel 
genoemd en die omschrijving klopte 
helemaal. Zo’n 400 mensen, jong en 
oud, vonden op deze avond de weg 
naar onze kerk. 
 
 
Dankzij de vrijwilligers die gedurende 
de avond een oogje in het zeil 
hielden, was na afloop alles ook weer 
vlot aan kant. Een mooie avond, alles 
bij elkaar. 
 

 
 
 
 

 
 

 
Wekelijks voor aantrekkelijke tarieven adverteren 

in deze nieuwsbrief? 
 

Neem contact op met Herman Maas 
telefoon 0118 – 43 03 77 

 



 

 

 

Uitvaartverzorging H. Jobse  0118  46 22 05 

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

 

Brief religieuze leiders aan Rutte: al het mogelijke doen om 
lijden bevolking Jemen te stoppen 
Religieuze leiders en vertegenwoordigers van diverse levensbeschouwelijke 

organisaties vragen in een brandbrief aan premier Rutte aandacht voor de 
onhoudbare situatie in Jemen. Ze noemen de situatie van de burgers in dat land 
‘uiterst schrijnend en levensbedreigend’, niet alleen door de doorgaande oorlog 
maar ook door de honger die daar het gevolg van is. 
 
‘Van de 29 miljoen inwoners van Jemen verkeren 22 miljoen mensen in nood, waarvan 
14 miljoen in direct levensgevaar door gebrek aan voedsel. Drie miljoen mensen zijn 
ontheemd door bombardementen, veelal op burgerdoelen, waaronder voedselopslag-
plaatsen. De Verenigde Naties noemt de catastrofale situatie in Jemen dan ook de 
‘largest man-made food security crisis’, staat in de brief. 

Met de brief hopen de schrijvers de machteloosheid over de situatie die dreigt, te 
doorbreken. ,,Vanuit deze door ons gedeelde verantwoordelijkheid richten wij, diversie 
religies en levensbeschouwingen vertegenwoordigend, ons tot u met een 
hartstochtelijke bede om met alle kracht leiderschap te blijven tonen. Al het mogelijk 
moet worden gedaan om het lijden van de burgerbevolking in Jemen te stoppen en in 
hun noden te voorzien.’’ 
Lees de hele brief, die is gedateerd op 1 november 2018, hier 
                                               Bron: rkkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2018/11/Oproep-MP-Jemen-20181101.pdf


 

Slotdocument en brief synodevaders aan jongeren 
gepubliceerd 

Zaterdag 27 oktober is het slotdocument van de synode over Jongeren, het 

geloof en de onderscheiding van de roeping gepubliceerd. Daarnaast werd een 
brief van de synodevaders aan alle jongeren vrijgegeven. ‘De Kerk en de wereld 
hebben jullie enthousiasme dringend nodig.’ 

De korte brief is tijdens de synode in samenspraak met alle deelnemers geschreven 
met als doel de jongeren een boodschap van hoop, vertrouwen en bemoediging te 
bieden en hen duidelijk te maken dat de Kerk wil luisteren naar de stem van Jezus die 
doorklinkt in hun vele stemmen, kreten van enthousiasme maar ook in hun momenten 
van stilte. 
 
Slotdocument 
In het slotdocument zijn in 167 stellingen de besprekingen over alle deelthema’s van de 
synode samengevat. Ook dit gebeurde in samenspraak met de synodevaders, die 
onder meer door het indienen van wijzigingsvoorstellen konden reageren op het 
concept. Over de definitieve stellingen werd uiteindelijk gestemd. Voor alle stellingen 
was een ruime twee derde meerderheid. 

Mgr. De Jong, deelnemer aan de synode namens de Nederlandse Bisschoppen-
conferentie, heeft deelgenomen aan en meegesproken in alle plenaire- en groeps-
sessies tijdens de synode. Hij kon in verband met een wijding in het bisdom Roermond 
uiteindelijk niet stemmen maar heeft er vertrouwen in dat in het document de stem van 
alle deelnemers doorklinkt. Hij zegt hierover in een eerder gegeven interview: ‘De 
stemming geeft aan hoe de bisschoppen de paus willen adviseren. Niet meer en niet 
minder. Het is een indicatie hoe deze synodale vertegenwoordiging van het 
wereldepiscopaat de jongeren ziet en hoe we als Kerk met hen onze hoop op een 
eeuwig leven kunnen delen en er voor hen kunnen zijn. De paus kan daar mee doen 
wat hij wenst. Maar het is ook voor de bisschoppen zelf een graadmeter van hoe hun 
eigen ideeën gedeeld worden door hun ‘collegae’. 

Het slotdocument is momenteel alleen beschikbaar in het Italiaans. Aan een 
Nederlandse vertaling wordt gewerkt. 
 
Interview met mgr. De Jong 
Lees hier het eerder gehouden interview met mgr. De Jong, waarin hij terugblikt op de 
synode. 
 
Brief 
De brief van de synodevaders is op dit moment uitsluitend beschikbaar in het Engels 
(Nederlandse vertaling volgt). 

Bron: rkkerk.nl 
Redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 
 

 

 

http://www.synod2018.va/content/synod2018/it/fede-discernimento-vocazione/documento-finale-e-votazioni-del-documento-finale-del-sinodo-dei.html
https://www.rkkerk.nl/mgr-de-jong-blikt-terug-op-synode-over-jongeren-een-dynamische-en-intense-ervaring/
https://www.rkkerk.nl/mgr-de-jong-blikt-terug-op-synode-over-jongeren-een-dynamische-en-intense-ervaring/


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kerkenpad  van de CSW 

Het was heel nat en heel koud, afgelopen dinsdag 30 oktober, toen leerlingen 

van MAVO1 van de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren hun jaarlijkse 
bezoek aan de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg brachten. 
 
Tekst en foto: Nicolette Meulenbroek 
 
Deze ochtend gingen zij ook naar de moskee en de synagoge. Met hun project ‘Oog 
voor Elkaar’ moesten ze proberen uit te vinden hoe de mensen oog voor elkaar hadden 
binnen en buiten de kerk. Om het onszelf en de leerlingen iets gemakkelijker te maken, 
hadden we al onderstaand opzetje gemaakt. 
 
 
 
Binnen de kerk 
Vieringen waarin plaats is voor iedereen: ontmoeting met elkaar, samen bidden, samen 
vieren, samen nadenken over wat er in de Bijbel staat. 
 
Steunen en herdenken bij belangrijke momenten in het leven: geboorte, huwelijk, 
overlijden. 
De sacramenten sluiten hierbij aan: 

Doop: nieuw leven 
Eucharistie: samen delen 
Biecht: elkaar proberen te vergeven 
Vormsel: elkaar begeesteren  
Huwelijk: zegen vragen voor elkaar 
Ziekenzalving: troost geven aan elkaar 
Priesterwijding: ongedeelde inzet voor de ander 

Ook speciale gelegenheden als Allerheiligen (voorbeelden voor ons eigen leven) en 
Allerzielen (herdenken van dierbaren). 
 
Buiten de kerk 
Mensen dichtbij:  
Caritas (=diakonie) collectes voor bijvoorbeeld Stichting Leergeld, voor mensen in 
financiële moeilijkheden in Middelburg en voor de Voedselbank. Vrijwilligerswerk in de 
eigen omgeving, bezoek van zieken en ouderen, taalles aan vreemdelingen, ‘adoptie’ 
van asielzoekergezinnen. 
 
Mensen ver weg:  
collectes voor projecten in de Derde Wereld van bijvoorbeeld Vastenactie, Mensen in 
Nood, Memisa, Cordaid. Steun aan vredesbeweging (Pax) en initiatieven op het gebied 
van duurzaamheid en milieu (vooral interkerkelijk). Vrijwilligerswerk in de Derde Wereld, 
met name onderwijs, gezondheidszorg, ouderenzorg en gehandicaptenzorg. 
Ondersteuning mensen in de missie. 
 
In de wereldkerk 
Bijvoorbeeld: paus Franciscus over de vluchtelingen op Lampedusa. 
 

 
 
 



 

Projectopdrachten 
Daarnaast moesten de leerlingen in hun project nog een aantal dingen aan de weet 
zien te komen bijvoorbeeld: wie is de dominee? Dat woord hebben we toch maar even 
laten vervangen door pastoor. En ze moesten minstens vijf foto’s maken van 
voorwerpen in de kerk en dan ook proberen te weten te komen wat dat voor dingen 
waren of waar ze voor dienden. Veel leerlingen werkten heel hard en waren zeer 
geïnteresseerd; sommige leerlingen moesten wel wat gestimuleerd worden. 
 
Aan het eind van de ochtend gingen zij doornat, koud en verkleumd naar school 
en wij - net zo koud! - naar huis. 

 

 
De vitrinekast met fraaie iconen fotograferen 

 
 
 



 

Pastoraat voor zeevarenden is en blijft onmisbaar 

Wellicht heeft u in de media gelezen over het Russische vrachtschip ‘Kuzma 

Minin’, dat al sinds mei van dit jaar in de haven van Terneuzen ligt. Door 
economische problemen van de rederij kwam de bemanning in een ernstige 
situatie terecht. Voedsel en brandstofvoorraden waren beperkt, uiteindelijk was er 
alleen nog maar aardappelsoep te eten. 
 
 
Tekst: Pascal Handschin, havenpastor 
 
 
Gelukkig is er nu een duidelijke verbetering voor de mensen aan boord merkbaar. Na 
acties van onze collega’s van het Varenscentrum Terneuzen en door grote betrokken-
heid van de bevolking, die zich uitte in veel donaties van voedsel, kleding en geld, 
konden de levensomstandigheden van de bemanningsleden aanzienlijk verbeterd 
worden. 
 

 
Havenpastor Pascal Handschin begroet een zeevarende in Terneuzen. Foto: privécollectie 

 
 
Los van het feit dat dit voorbeeld opnieuw duidelijk maakt dat het ook in onze havens 
kan gebeuren dat zeevarenden onder economische moeilijkheden en mismanagement 
van hun werkgever kunnen lijden, is dit incident voor mij een aanleiding om nog een 
keer goed te achterhalen hoe wij de zeevarenden in ons pastoraat het beste van dienst 
kunnen zijn. Er ging namelijk een lange tijd voorbij tussen het moment dat wij merkten 
dat het schip aan de ketting werd gelegd en het moment dat duidelijk werd dat er zulke 
nijpende tekorten waren. Ik kwam in mei aan boord en de bemanning had nog goede 



 

moed dat de moeilijkheden vlug opgelost zouden worden. In de weken die volgden, 
werd de bemanning regelmatig door Centinus, een van onze scheepsbezoekers, 
bezocht. Ook hij werd elke keer opnieuw verwelkomd en werd gerust gesteld. Een 
inspectie van de internationale vakbond ITF maakte pas duidelijk dat de kapitein en de 
bemanning hun situatie rooskleuriger beschreven dan die in werkelijk was. 
 
Wat ik dus persoonlijk van dit incident heb geleerd, is dat hulpverlening aan 
zeevarenden altijd in samenwerken tussen verschillende partijen in de maritieme wereld 
moet gebeuren. Als scheepsbezoekers gaan wij aan boord en zijn gasten van de 
bemanning. Wij hebben geen agenda, wij hebben niets nodig van de bemanning. We 
kunnen de vragen stellen: ,,Wat hebben jullie van ons nodig? Wat kunnen we voor jullie 
doen?’’ 
 
Daardoor kunnen wij op een andere manier met de mensen aan boord in contact treden 
dan andere bezoekers. Het nadeel daarvan is dan wel dat wij ook moeten geloven wat 
ons verteld wordt. Wij hebben als gasten geen bevoegdheden om achter de schermen 
te kijken. Maar dat neemt niet weg dat het in de meeste gevallen nog steeds scheeps-
bezoekers uit zeemanshuizen zijn die tijd hebben om door gesprekken met de mensen 
aan boord achter slechte arbeidsomstandigheden of andere problemen aan boord te 
komen. Daarom is het heel belangrijk dat de scheepsbezoekers weten aan wie zij 
situaties aan boord moeten melden als die niet in orde lijken te zijn.  

“Acties van onze collega’s van het Varenscentrum Terneuzen en door grote 
betrokkenheid van de bevolking, die zich uitte in veel donaties van voedsel, kleding en 
geld, verbeterden de levensomstandigheden van de bemanningsleden aanzienlijk.” 
 
Kerstpakketten 
Het pastoraat dat wij verzorgen blijft dus noodzakelijk, niet alleen aan de wal in ons 
zeemanshuis, maar zeker ook op de schepen. Ik kijk ernaar uit om binnenkort weer met 
kerstpakketten de schepen op te kunnen gaan om de zeevarenden die met kerst op 
hoge zee zullen zijn een klein teken van waardering te geven voor het zware werk dat 
zij voor ons allemaal doen. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Wilt u ons kopij sturen? Graag. 
 

Lees voor de zekerheid de spelregels in de disclaimer!! 
 

 

 



 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Lief en leed 

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

 
Overleden 

Maartje Maria (Marja) Stroo op 27 oktober 2018 

 

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

 



 

Stichting Mission to Seafarers Vlissingen zoekt een 
penningmeester 

De Stichting Mission to Seafarers zet zich in voor het welzijn van de 

zeevarenden die kortere of langere tijd Vlissingen aandoen. 
 
Het zeemanshuis is elke namiddag en avond geopend, beschikt over een bar, een 
winkel voor kleine gebruiksartikelen, faciliteiten voor internetgebruik en mogelijkheden 
voor ontspanning zoals, biljarten, tafeltennis, karaoke.  Een personenbusje wordt 
gebruikt voor het vervoer van zeevarenden. 
 

 
 

 
Ca. 10.000 zeevarenden bezoeken 
jaarlijks het zeemanshuis. Inkomsten 
worden verkregen uit de omzet van de 
bar en winkel en er zijn inkomsten vanuit 
met name het havenbedrijfsleven.  
 
Er zijn 4 betaalde krachten, 1 voor 
administratief werk, 2 barmedewerkers 
en 1 voor de schoonmaak.  

 
Verder zijn er ongeveer 50 vrijwilligers binnen de organisatie aan het werk, ook het 
bestuur bestaat uit vrijwilligers. In dit bestuur is de functie van penningmeester vacant.  
De penningmeester draagt samen met de administratieve medewerkster zorg voor de 
financiële zaken binnen de Stichting.  
 
Hierbij gaat het om inkoop en omzet administratie van bar en winkel alsmede de 
(fiscaal/Juridische) zorg voor betaalde krachten en exploitatie van gebouw en inboedel.  
Enige financiële ervaring is aanbevolen.  
 
Reageren of informatie? 
Denkt u dit is iets voor mij of kent u iemand voor wie dit een geschikte functie is, dan 
kunt u contact opnemen via manager@missiontoseafarers.nl 
 
 
 

 
 

Gerarduskalender is er weer 

De Gerarduskalender voor 2019 is weer beschikbaar. 

 
U kunt de overbekende scheurkalender tegen betaling van een bedrag van slechts 
€ 7.25 afhalen tijdens de openingstijden van het parochiesecretariaat in Middelburg.  
 
De openingstijden vindt u op de laatste pagina van deze nieuwsbrief. 
 

 
 

mailto:manager@missiontoseafarers.nl


 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
■ Zaterdag 17 november (10.00-15.00 uur) 
 Regionale startdag Vastenactie in de Broekhovense kerk, Onze Lieve Vrouw van  

Goede Raad, aan de Broekhovenseweg 2, 5201 LE Tilburg. U leest er meer over 
elders in deze nieuwsbrief. Aanmelden: vóór 1 november a.s. 

 
■ Zondag 18 november 
 Werelddag van de armen. 
 
■ Vrijdag 30 november (15.00 – 16.30 uur) 

Lezing en boekpresentatie Etty Hillesumlezing 2018 van 15.00-16.30 uur in de 
Burgerzaal van het Oude Stadhuis op de Markt in Middelburg. Inloop vanaf 14.30 
uur. U leest er binnenkort meer over in deze nieuwsbrief. 
 
 

 

 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. 

 
 
 
 
 

 
Je kunt geen handen schudden 

met een gebalde vuist!!

http://wjd.jongkatholiek.nl/


 

 

 

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 
9.00-11.30 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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