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Actie Kerkbalans 2019: Doet u ook dit jaar (weer) mee? 

Afgelopen zaterdag is de Actie Kerkbalans 2019 van start gegaan. Dankzij uw 

bijdrage was onze parochie ook afgelopen jaar weer in staat om het geloof te 
blijven vieren tijdens wekelijkse vieringen in de parochiekerken in Middelburg en 
Vlissingen, maar ook in de kapel in Domburg en in de zorgcentra Ter Reede In 
Vlissingen en Willibrord in Middelburg.
 
 
 
 
Tekst: Peter Vrancken 
 

 

Die vieringen vonden plaats in verwarmde en verlichte kerkgebouwen. En dankzij uw 
bijdragen kunnen onze pastores sacramenten blijven toedienen en troostrijk en 
bemoedigend pastoraal werker blijven doen. Uw bijdrage is dus verschrikkelijk 
belangrijk. 
 
Vooral, omdat in tegenstelling tot onze buurlanden, België en Duitsland, de kerken niet 
door de overheid worden gesubsidieerd. 
 
Doet u ook in 2019 (weer) mee? U kunt uw bijdrage, ineens of in maandelijkse 
termijnen, overmaken op een van de onderstaande rekeningnummers. 

 
Parochiekern Middelburg 
NL42 INGB 0000 6586 70 
t.n.v. H. Maria Parochie 
Walcheren 

Parochiekern Vlissingen 
NL28 INGB 0008 0339 29 
t.n.v. H. Maria Parochie 
Walcheren 



 

‘Naar elkaar omzien’ meest gekozen meerwaarde van lokale 
kerken blijkt uit peiling Actie Kerkbalans 

Lokale organisatoren van Actie Kerkbalans vinden ‘naar elkaar omzien’ de 

belangrijkste meerwaarde van hun kerk. Dat blijkt uit een peiling waarbij 
deelnemers konden kiezen uit tien voorbeeldwaarden waaraan ze ook hun eigen 
variant konden toevoegen. Zo’n 36 procent van de deelnemers aan de peiling 
kozen voor ‘naar elkaar omzien’. Op twee staat met 22 procent van de stemmen 
het verzorgen van inspirerende vieringen. 
 
Deze uitkomsten zijn gepresenteerd tijdens de landelijke perspresentatie voor Actie 
Kerkbalans, vorige week vrijdag, 18 januari, in het Catharijne Convent te Utrecht. Actie 
Kerkbalans is de grootste landelijke fondsenwerfactie in Nederland. De lokale kerken 
van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestante Kerk in Nederland en de Oud-
Katholieke Kerk vragen in de actieweken van 19 januari tot 3 februari 2019 al hun leden 
om een bijdrage voor de eigen kerk. 
 
De dit jaar voor het eerst gehouden peiling heeft als doel organisatoren te laten 
nadenken over de meerwaarde van hun kerk, om dit wanneer dit helder is ook te 
gebruiken in hun plaatselijke communicatie over Kerkbalans, bijvoorbeeld in de folder of 
de brief voor de kerkleden. Daarbij geeft de peiling een beeld van wat over het 
algemeen als belangrijkste meerwaarde wordt ervaren. 
 
‘Omzien naar elkaar raakt het hart van kerkzijn’ 
‘Omzien naar elkaar’ wordt door leden van de Protestantse Kerk als belangrijkste 
meerwaarde gezien, blijkt. Ik ben hier blij mee’, zo reageert tijdens de perspresentatie 
van de uitkomsten ds. De Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland op de 
uitkomst. ‘Waarom? Omdat omzien naar elkaar een concretisering is van de diep 
spirituele en existentiële geloofservaring door God niet weggekeken maar gezien te 
worden’, aldus De Reuver. ‘Omzien naar elkaar, zodat ik, zodat die ander ontdekt door 
God gezien en geteld te worden. Dit omzien van elkaar raakt het hart van kerkzijn.’ 
 
‘Ook naastenliefde is een eredienst die we aan God verschuldigd zijn’ 
Mgr. Van Den Hende, voorzitter van de Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie en 
bisschop van Rotterdam zegt in zijn reflectie op de uitkomsten van de peiling: 
,,Kerkbalans staat in de lange traditie van de Kerk om haar leden te vragen om steun. 
De apostel Paulus omschrijft deze steun als een ‘bijdrage aan de noden van de 
heiligen’ (Romeinen 12, 13). In dit perspectief betekent Kerkbalans dat je als kerklid op 
basis van je gelovige betrokkenheid ook materieel bijdraagt aan de gemeenschap van 
de Kerk als instrument van de Heer in onze wereld. In de Kerk komt gebed als eredienst 
aan God op de eerste plaats. Vanuit deze eredienst komen we tot concrete daden van 
liefde en ontvangen wij de inspiratie om het evangelie te verspreiden in woord en daad. 
Ook naastenliefde is een eredienst die we aan God verschuldigd zijn.’’ 
 
Klikken voor meer informatie 
Kijk hier voor het juryrapport van de Nationale Fotowedstrijd 2019 
Klik hier voor de perspresentatie van de uitkomsten van de peiling. 
Klik  hier de reflectie van mgr. Van den Hende bij de start van Actie Kerkbalans 2019. 
Klik hier de reflectie van ds. De Reuver bij de start van de Actie Kerkbalans 2019. 

Bron: rkkerk. Redactionele bewerking: Peter Vrancken 
 
 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2019/01/Juryrapport-Nationale-Fotowedstrijd-2019.pdf
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2019/01/Waarde-van-de-kerk-2019-start-Kerkbalans-Utrecht.pdf
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2019/01/Korte-reflectie-bij-de-start-van-Actie-Kerkbalans-2019-mgr-Van-den-Hende.pdf
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2019/01/Korte-reflectei-bij-start-van-Actie-Kerkbalans-2019-door-ds-De-Reuver.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

Drie lezingen in de Drvkkery rondom de Maand van de 
Spiritualiteit 
 

 

Boekhandel de Drvkkery in Middelburg organiseert drie lezingen in het kader 

van de Maand van de Spiritualiteit. Op zondag 3 februari vertelt Inez van Oord, 
oprichter en oud-hoofdredacteur van het magazine Happinez, over haar boek 
Rebible. Op donderdag 7 februari bespreekt dr. Marcus van Loopik de 
levenskunst van de Kabbala. Arabist en theoloog Eduard Verhoef sluit de serie op 
donderdag 21 februari af met een inleiding in de Koran. Kaarten kosten € 5,- per 
lezing. 
 
Zondag 3 februari: Inez van Oord 
Inez van Oord, oprichter van het populaire mindstyle magazine Happinez, is op zondag 
3 februari om 15.00 uur te gast in de Drvkkery om te vertellen over haar boek ‘Rebible’. 
In dit boek geeft Inez van Oord een nieuwe manier om naar de verhalen te kijken die in 
de Bijbel worden verteld. Kaarten kosten € 5,-. 
 
Na jaren van omzwervingen langs met name oosterse spirituele stromingen, keert Inez 
van Oord in dit boek terug naar het boek waar het in haar leven mee begon: de bijbel. 
Bevrijd van het knellende keurslijf van de godsdienst van haar jeugd herleest ze nu met 
een frisse blik de bijbelverhalen. En komt tot de ene verrassende ontdekking na de 
andere. Rebible is een aanstekelijk geschreven, hernieuwde kennismaking met een 
eeuwenoud boek, dat (tot verrassing van de auteur) niet ophoudt te inspireren.  
 
Donderdag 7 februari: dr. Marcus van Loopik 
Dr. Marcus van Loopik (theoloog en beeldend kunstenaar) geeft op donderdag 7 
februari een beeldende presentatie over zijn boek ‘Kabbala als levensfilosofie’. De 
kabbalistische voorstelling van de archetypische oermens - Adam Kadmon - zal daarbij 
centraal staan. Kaarten kosten € 5,-.  
 
Kabbala geeft een beeld van Gods eigenschappen, maar biedt tegelijkertijd ook een 
soort antropologie van de mens als beeld van God. Een waaier aan psyche-
gerelateerde conflicten en zingevingproblemen is toetsbaar aan dit mystieke 
werkmodel. De auteur wil laten zien dat kabbalistische mystiek zoveel meer is dan een 
esoterisch 'systeem'. Kabbala is bovenal een wijze van leven en beleven. Ze is zowel 
levensfilosofie als model voor psychoanalyse. Kennis van kabbala biedt een leidraad, 
waarmee we met kritische maar spirituele blik naar de dagelijkse wereld om ons heen 
en onszelf leren kijken. Ze wijst ons de weg naar 'peace of mind' en haar inzichten 
werken genezend voor mens en maatschappij! Marcus van Loopik zal zijn voordracht 
aanvullen met de vertoning van een serie kleuretsen die hij naar aanleiding van het 
mystieke thema maakte. 
 
 



 

Donderdag 21 februari: Eduard Verhoef 
Eduard Verhoef (theoloog en arabist) vertaalde de Koran in het Nederlands (2016) en 
schreef er ook een toelichting bij (2017). Op donderdag 21 februari vertelt hij over plaats 
en tijd van ontstaan van de Koran en de islam. Ook zal hij aan de hand van een aantal 
teksten laten zien hoe dicht Koran en Bijbel (Hebreeuwse Bijbel en Nieuwe Testament) 
bij elkaar staan. Kaarten kosten € 5,-. 
 
De Koran staat in Europa te boek als een merkwaardig verschijnsel dat meegekomen is 
eerst met gastarbeiders en daarna met vluchtelingen. De Koran is een heilig boek van 
de islam en daarmee voor ons een vreemde tekst van ergens ver in het Oosten. Minder 
bekend is bijvoorbeeld dat de tekst van de Koran in hoge mate is ontleent aan de Bijbel, 
dat allerlei bijbelse figuren er talloze malen ter sprake komen en dat er met veel 
waardering over de bijbelse traditie gesproken wordt. Jezus scoort bijvoorbeeld erg 
hoog in de Koran. Eduard Verhoef verzorgt lezingen in binnen en buitenland. 
 
Essay 
Filosoof, schrijver en programmamaker Stine Jensen schreef het essay van de Maand 
van de Spiritualiteit. Eerste liefde is een filosofische, persoonlijke en spirituele mijmering 
over liefde en de rol die aandacht daarin heeft. Het boekje is in de winkel te koop voor  
€ 3,75. 
Het kat- en muisspel is in het begin van de liefde één van de meest verfijnde 
aandachtsspelen. Als de liefde langer duurt, wordt gebrek aan aandacht de oorzaak van 
het probleem én het medicijn voor herstel: 'we moeten elkaar meer aandacht geven'. Dit 
essay gaat over de taal en verbeelding van eerste liefde, en de lessen over de kunst 
van het aandacht geven. 
 
Maand van de Spiritualiteit  
Spiritualiteit, het is een genre waar alle lezers (on)bewust mee bezig zijn. In een tijd 
waarin er een contante tsunami van informatie op je af komt, is het soms moeilijk om de 
rust te bewaren en je aandacht te leggen op de zaken die er voor jou echt toe doen. Het 
is dan ook niet voor niets dat titels als Ikigai, De edele kunst van not giving a fuck, 
Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt of Mindgym goed scoren. De 
Maand van de Spiritualiteit staat daarom in het teken van aandacht 
 
Voorverkoop 
Kaarten zijn te koop in de Drvkkery en via www.drukkerijmiddelburg.nl 
 

Lief en leed 

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

Overleden 

Mevrouw Tanny Clarijs – Rijk op 15 januari 2019 

De heer Jo Mulders op 20 januari 2019 
 

Gedoopt 

Jesselijne Kuiper en Sarayah Kuiper 

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

 

http://www.drukkerijmiddelburg.nl/


 

'Alive Inside': een bijzondere band tussen muziek en 
geheugen 

De documentaire ‘Alive Inside’ werd donderdag door pastoraal werker Wiel 

Hacking vertoont door het ouderenpastoraat ‘Boven de Schelde’ en WVO Zorg in 
het fraaie filmtheater van zorgcentrum Scheldehof in Vlissingen. De 
belangstelling was groot, het aantal lege stoelen klein. 
 
‘Alive inside’ is een ingrijpende documentaire, waarin op een bijzondere manier het 
luisteren naar muziek door ouderen wordt gestimuleerd. En luisteren naar muziek door 
mensen die lijden aan dementie zorgt voor onthutsende resultaten. Na het zien van de 
documentaire ga je direct een muziekdrager en afspeelapparaat (met eventueel een 
koptelefoon) kopen voor de ouderen. 
 
Het televisieprogramma EenVandaag zond in september een reportage uit over de 
documentaire Alive Inside en muziektherapie in ons land. Daarin is te zien dat ook hier 
de methode van Music & Memory wordt toegepast. 
 
Meer weten? Klik dan op: 
https://www.innovatiekringdementie.nl/a-1638/documentaire-alive-inside-de-bijzondere-
band-tussen-muziek-en-geheugen 
 
Deze documentaire is ook op Youtube te vinden. Zoek op Alive Inside. 

 

 
In afwachting van de documentaire.              Foto: Wiel Hacking 

http://www.eenvandaag.nl/gezondheid/53932/muziektherapie_bevordert_levenskwaliteit_dementerenden
http://www.eenvandaag.nl/gezondheid/53932/muziektherapie_bevordert_levenskwaliteit_dementerenden
https://www.innovatiekringdementie.nl/a-1638/documentaire-alive-inside-de-bijzondere-band-tussen-muziek-en-geheugen
https://www.innovatiekringdementie.nl/a-1638/documentaire-alive-inside-de-bijzondere-band-tussen-muziek-en-geheugen


 

 
 

 
 

 

 



 

 
Nieuwjaarsontmoeting bisdom: 2019 wordt een jaar van 
verdieping 

Pastorale beroepskrachten, parochiebestuurders en vrijwilligers én 

medewerkers van het bisdomkantoor wensten elkaar en de bisschop vorige week 
op vrijdag een Zalig Nieuwjaar op de jaarlijkse nieuwjaarsontmoeting van het 
Bisdom Breda. De bijeenkomst vond plaats in ruimtes van Centrum Bovendonk te 
Hoeven. 
 
Tijdens de receptie blikten de aanwezigen vooruit naar de bedevaart naar Subiaco en 
Montecassino die het bisdom van 12 tot en met 19 oktober 2019 organiseert. Na het 
bidden van het kerkelijk avondgebed, muzikaal begeleid door Jan Schuurmans, gingen 
bisschop Liesen en vicaris Paul Verbeek op de komende pelgrimsreis in. 
 
Paul Verbeek hoopt dat een grote groep pelgrims letterlijk in de voetsporen van 
Benedictus treden. Hij bracht de aanwezigen in herinnering dat Centrum Bovendonk 
gesticht is als uithof van de cisterciënzers van Hemiksem. Geïnspireerd door het 
benedictijns motto ‘ora et labora’ (bid en werk) polderden de monniken een deel van de 
omgeving in en bedienden ze de parochies van Oud-Gastel, Wouw, Hoeven en 
Oudenbosch. De plaats waar de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk gevestigd is 
en van waaruit het Sint Franciscuscentrum veel activiteiten organiseert, is dus een oude 
plaats van geestelijk leven. 
 
Het motto ‘ora et labora’ wijst op een balans tussen gebed en werk. Vanuit deze balans 
kijken we, aldus Paul Verbeek terug op het oude jaar en vooruit naar het nieuwe jaar. 
De aloude lijfspreuk van de benedictijnen blijft ook in 2019 onverminderd actueel. 
 
Bisschop Liesen duidde 2019 aan als een jaar van verdieping. De meeste 
samenwerkingsverbanden hebben vorm gekregen en worden uitgenodigd een nieuwe 
stap te zetten met parochievernieuwing. De bisschop plaatste de bisdombedevaart 
nadrukkelijk in dit kader. In de eerste week van het jaar leidde de bisschop een retraite 
bij de benedictinessen van de Onze Lieve Vrouweabdij in Oosterhout. ,,Daar werd ik 
geraakt door een woord uit het Johannesevangelie: Niemand komt tot Mij als de Vader, 
die Mij zond, hem niet trekt’ (Johannes 6, 44a). Dit betekent dat Jezus ‘aantrekkelijk’ is.’’ 
 
In dit verband citeerde de bisschop een passage uit de Regel van Benedictus. Het gaat 
er om niets boven Christus te stellen. We behoren toe aan Christus. Wie de Zoon heeft, 
bezit alles. Tijdens de bedevaart zullen de pelgrims, aldus bisschop Liesen, veel zien en 
veel beleven. Maar de bedevaart is vooral een reis om met Christus ons geloof te 
verdiepen. 
 
Inschrijven voor de bisdombedevaart 2019 kan hier 

Bron: Bisdom Breda; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 
 

 
 
 

https://www.bisdomvanbreda.nl/aanmelden-bisdombedevaart-2019/


 

 

 

Voor minder dan 2 euro per 

week  kunt u op deze plaats 

adverteren 
 

Info: Herman Maas 
 

0118 – 430377 
  

 
 

 
 

Parochiekern Middelburg 
NL42 INGB 0000 6586 70 
t.n.v. H. Maria Parochie 

Walcheren 
 

Parochiekern Vlissingen 
NL28 INGB 0008 0339 29 
t.n.v. H. Maria Parochie 

Walcheren 
 



 

 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
■ Tot en met zaterdag 26 januari 
 Wereldjongerendagen in Panama. 
 
■ Zondag 4 februari (15.00 uur) 

Boekhandel de Drvkkery in Middelburg organiseert drie lezingen in het kader van de 
Maand van de Spiritualiteit. Vandaag vertelt Inez van Oord, oprichter en oud-
hoofdredacteur van het magazine Happinez, over haar boek Rebible. Kaarten kosten € 
5,-. Lees hier meer over elders in deze nieuwsbrief. 

 
■ Maandag 4 februari (19.30 uur) 

 In de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat 62 in Middelburg wordt aandacht 
besteed aan de spiritualiteit van pater Frans van der Lugt, Jezuïet. 

 
■ Donderdag 7 februari (19.00 uur) 

Boekhandel de Drvkkery in Middelburg organiseert nog twee lezingen in het kader van 
de Maand van de Spiritualiteit. Vandaag bespreekt dr. Marcus van Loopik de 
levenskunst van de Kabbala. Arabist en theoloog Eduard Verhoef sluit de serie op 
donderdag 21 februari af met een inleiding in de Koran. Kaarten kosten € 5,-. Lees hier 
meer over elders in deze nieuwsbrief. 
 

■ Donderdag 21 februari (19.00 uur) 
 Boekhandel de Drvkkery in Middelburg organiseert vandaag de laatste lezing uit een 
serie van drie in het kader van de Maand van de Spiritualiteit. Vandaag bespreekt dr. 
Marcus van Loopik de levenskunst van de Kabbala. Arabist en theoloog Eduard Verhoef 
sluit de serie op donderdag 21 februari af met een inleiding in de Koran. Kaarten kosten 
€ 5,-. Lees hier meer over elders in deze nieuwsbrief. 

 
■ Maandag 11 maart (19.30 uur) 

Informatiebijeenkomst over de bisdombedevaart (12 tot en met 19 oktober 2019) voor 
parochianen van de H. Pater Damiaanparochie en de H. Maria Parochie Walcheren. 
Burgemeester Lewestraat 11 in Lewedorp. U las er meer over in nieuwsbrief 379. 
 

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

 
 
 
 

 
 

Jeugd is geen leeftijd, 
maar een geestestoestand!!



 

 

 

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 deze 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 platte tekst en 
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 eindredacteur  
beoordeeld. Een opgelegd embargo impliceert niet automatisch, dat dit altijd gerespecteerd wordt. 
 

 
12-19-61-0 
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