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Kerkenvisie en het parochieel kerkenplan 

Onlangs heeft de rijksoverheid middelen beschikbaar gesteld, waarmee 

gemeenten in Nederland een gemeentelijke ‘kerkenvisie’ kunnen ontwikkelen. 
 
In een gemeentelijke kerkenvisie wordt geïnventariseerd welke religieuze gebouwen er 
in de gemeente zijn en welke daarvan leegstaan of op korte termijn leeg komen te 
staan. In de kerkenvisie worden alle belangen naast elkaar gezet en worden 
gemotiveerde keuzes gemaakt over behoud en herbestemming van kerkgebouwen. 
 
De rijksoverheid informeert de gemeenten in Nederland via provinciale bijeenkomsten 
over het opstellen van de kerkenvisies. Het Bisdom Breda vindt het van groot belang 
dat de eigen rol van parochiebesturen als eigenaren van de kerkgebouwen en de eigen 
verantwoordelijkheid van bisschop en bisdom hierbij op een goede wijze in beeld 
komen. Daarom zal het bisdom aanwezig zijn op de provinciale bijeenkomsten en 
daarna twee informatieavonden houden voor parochies. 

Het voltallige bestuur van de H. Maria Parochie Walcheren zal binnenkort de 
informatiebijeenkomst in de provincie Zeeland bezoeken. 

Bron:  Bisdom Breda; redactionele bewerking: Peter Vrancken 
 
 

 

 
Viering in Zorgcentrum Willibrord gaat morgen niet door! 

Door omstandigheden gaat de viering morgen, zaterdag 16 februari, in Zorgcentrum 

Willibrord in Middelburg (aanvang 17.00 uur) niet door. 
 

 



 

Ziekenzalving in Zorgcentrum Ter Reede 

Ter gelegenheid van Wereldziekendag 2019 organiseerde de R.-K. werkgroep 

Ter Reede in Vlissingen afgelopen zaterdag een ziekenzalving voor bewoners van 
het zorg- en verpleegcentrum. Het Sacrament der Zieken werd tijdens een 
eucharistieviering toegediend door emeritus-pastor drs. Paul de Maat. 
 
 
Tekst en foto’s: Jeannette Vrancken 
 
 
Omringd door dierbaren en in aanwezigheid van de parochianen die in Ter Reede 
wekelijks aanwezig zijn tijdens de viering werd afgelopen zaterdag het Sacrament der 
zieken toegediend. 
 
Veertien ouderen, die regelmatig de kerkdienst in Ter Reede bezoeken, hadden 
gekozen om mee te doen aan dit mooie ritueel wat onze kerk rijk is. Dit sacrament 
wordt toegediend als troost, bemoediging en verlichting als iemand ernstig ziek is, door 
ouderdom verzwakt of voor diegenen die voor een zware operatie staat. Het is mooi, 
dat deze ouderen meedenken in een tijd waarin priesters steeds schaarser worden en  
het toedienen van het Sacrament zodoende daarom niet altijd meer op tijd gegeven kan 
worden. 
 

 

Het mooie van deze gezamenlijke 
viering is dat deze oudere parochianen 
nog volop mee kunnen doen zowel in 
gebed als met de samenzang. Op die 
manier werd het ook dit keer weer een 
prachtige viering. Emeritus-pastor Paul 
de Maat heeft het zelf ook heel fijn 
gevonden om in deze viering te mogen 
voorgaan.

 
Het Ceciliakoor onder leiding van 
Gerard Wortman en organiste Marie-
José Faes omlijstten de viering met 
zang en orgel. Aan het eind van de 
viering kreeg iedereen die het 
sacrament toegediend had gekregen 
een mooie roos van de dames en heren 
van de R.-K. werkgroep Ter Reede, die 
alles weer tot in de puntjes hadden 
verzorgd. 
  

 
Wilt u meer informatie over het toedienen van dit Sacrament?  Binnen onze 
parochie is onlangs een mooie informatiefolder uitgebracht om te bewaren en om 
naast de telefoon te leggen Deze kunt u vinden achter in de kerk van de Onze 
Lieve Vrouwekerk in Vlissingen en de  Petrus- en Pauluskerk Middelburg. Neem 
deze gerust mee! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
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Tien jaar Dag van het Jodendom in Nederland gevierd 

Vorige week woensdag, 6 februari, vierden de Nederlandse bisschoppen samen 

met rabbijnen en Joodse contacten uit het hele land dat in 2019 voor de tiende 
keer de Dag van het Jodendom. 
 
Mgr. drs. Herman W. Woorts, bisschop-referent voor Kerk en Jodendom opende de 
feestelijke bijeenkomst die plaatsvond in het Joods Historisch Museum te Amsterdam. 
De organisatie was mede in handen van de Katholieke Raad voor het Jodendom (KRJ). 
 
De aanwezigen werden welkom geheten door mevrouw Hetty Berg, manager museale 
zaken van het Joods Historisch museum. ‘Wij zijn blij dat u deze gebeurtenis juist hier 
viert, in het hart van het Joods Cultureel Kwartier van Amsterdam.’ 
 
Mgr. Woorts, tevens hulpbisschop van aartsbisdom Utrecht, sprak zijn dankbaarheid uit 
voor de ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar, waarin Rooms-Katholieken en Joden 
in Nederland nader tot elkaar kwamen en er vriendschappelijke banden groeiden mede 
dankzij de Dag van het Jodendom: ,,Graag wil ik hier benadrukken hoe veelzeggend 
het wil zijn dat onze Bisschoppenconferentie Kerk en Jodendom als een eigen 
referentschap kent en dat het niet een onderdeel is van het referentschap 
interreligieuze dialoog, wat wil zeggen: onze band, onze relatie met Joden en 
Jodendom is een unieke en het Jodendom beschouwen wij niet als een wezenlijk 
andere godsdienst.’’ 
 
Geschiedenis Dag van het Jodendom 
Dr. Tineke de Lange, beleidsadviseur op het gebied van Kerk en Jodendom voor de 
Nederlandse Bisschoppenconferentie, schetste een beeld van de ontstaansge-
schiedenis van de Dag voor het Jodendom, het doel er van en de mogelijkheden voor 
de toekomst. ,,Omdat deze dag zowel landelijk, als in de bisdommen, als in parochies 
kan worden gevierd met activiteiten die het onderlinge contact, de dialoog en de 
wederzijdse kennis over elkaar bevorderen, wordt op verschillende niveaus gewerkt aan 
een betere verstandhouding’’, aldus dr. De Lange. 
 
Psalmen 
Rabbijn mr. Menno ten Brink, van de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam, sprak 
over het gebruik van psalmen in de Joodse liturgie. Hij vertelde welke psalmen bij welke 
gelegenheden werden gezongen en voegde de daad bij het woord door er een aantal 
voor te zingen. 
 
Pater dr. Johan te Velde o.s.b., monnik van de Sint Willibrordsabdij in Doetinchem, 
zette vervolgens uiteen hoe de psalmen hun plek hebben gekregen in de Rooms-
Katholieke liturgie, zowel binnen het Getijdengebed  -met name in de Benedictijner 
orde-  als in die van de Eucharistie. Beide lezingen illustreerden hoe de psalmen een 
bindend element vormen tussen Joden- en Christendom, door beiden geliefd en 
gewaardeerd vanwege de grote zeggingskracht en herkenbaarheid in alle aspecten van 
de menselijke relatie met God. 
 
Kijk voor de volledige toespraak van mgr. Woorts, de PowerPoint presentatie van dr. De 
Lange en de lezing van pater Te Velde op de site Dag van het Jodendom. Kijk hier voor 
de site van de Katholieke Raad voor het Jodendom (KRJ). 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

https://dagvanhetjodendom.nl/
https://katholiekeraadjodendom.nl/nieuws


 

 

 
 
 

 
 

 



 

Paus Franciscus: ,,Moeder Teresa heeft Gods liefde voor de 
armen en de zieken zichtbaar gemaakt’’ 

Wereldziekendag werd afgelopen maandag, 11 februari, door de Rooms-

Katholieke Kerk plechtig gevierd in Calcutta, India, de stad waar Moeder Teresa 
zich inzette voor de armsten en de zwaksten van de samenleving. Paus 
Franciscus verwijst in zijn boodschap voor Wereldziekendag naar de heilige 
Moeder Teresa als een voorbeeld van naastenliefde, iemand die de liefde van God 
voor de armen en de zieken zichtbaar maakte. 

In zijn boodschap voor Wereldziekendag spreekt paus Franciscus zijn dankbaarheid uit 
voor de rol die vele vrijwilligers belangeloos vervullen in onder meer de 
gezondheidszorg. Hij noemt hun inzet van fundamenteel belang en een teken van de 
aanwezigheid van de Kerk op die plekken waar mensen om zorg en hulp vragen. 

Wederzijdse erkenning 
De paus benadrukt dat de gave van vrijwillig iets doen voor een ander pas een echte 
gave is als iemand ook zichzelf geeft, dat gaat verder dan het geven van een cadeau of 
iets dat de ander nodig heeft. ,,Een gave is vóór alles wederzijdse erkenning, met het 
onontbeerlijke karakter van een relatie. In de gave ziet men Gods liefde weerspiegeld, 
liefde die haar hoogtepunt vindt in de menswording van zijn Zoon Jezus en in de 
uitstorting van de Heilige Geest.’’ 
 
Door als vrijwilliger een relatie op te bouwen met diegene die hulp en zorg nodig heeft, 
gebeurt er iets met de patiënt. Paus Franciscus: ,,Een vrijwilliger is een belangeloze 
vriend aan wie men zijn gedachten en emoties kan toevertrouwen; door te luisteren 
schept hij de omstandigheden waardoor de zieke in plaats van passief de zorg te 
ondergaan actief speler wordt in een wederzijds contact waarin hoop kan worden 
hersteld en openheid ontstaat voor het accepteren van behandelingen.’’ 
 
De persoon en niet de winst centraal 
Juist katholieke zorginstellingen mogen niet vervallen tot puur bedrijfsmatig denken 
waar het behalen van winst centraal staat. ,,Naar de logica van het evangelie zou de 
zorg voor personen bepalend moeten zijn en niet de winst’’, zegt de paus. Hij spoort 
iedereen aan ,,om op verschillende niveaus de cultuur van de belangeloosheid en de 
gave te bevorderen, die onontbeerlijk is om de cultuur van winst en wegwerpen te 
overwinnen.’’ 

Lees hier de complete boodschap van paus Franciscus voor Wereldziekendag 2019. 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking Peter Vrancken 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
 

Mail de redactie 
 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2019/02/Boodschap-paus-Franciscus-Wereldziekendag-2019-def.pdf
mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

 

 

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 
 



 

Achtdaagse inspirerende bedevaart naar Italië 

Lees meer over deze bedevaart in nieuwsbrief 383! 
 

 
 

Van 12 tot en met 19 

oktober 2019 maakt het 

bisdom een achtdaagse 

bedevaart naar Italië. 

 

Meld je aan voor deze 

inspirerende reis! 

 

 

Meer informatie: 
 
www.bisdombreda.nl 
Contactpersoon Bisdom Breda 
Mevrouw Hanneke Oomen 
bedevaart@bisdombreda.nl 
Telefoon: 076 – 522 34 44 (ochtenden) 
 
Informatie en opgave: 
Pelikaan Groepsreizen & Incentives 
groepsreizen@pelikaanreizen.nl 
Telefoon: 088 – 735 45 50 

www.groepsreisopmaat.nl 



 

 

 
 
 
 
 

Katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog (CID) 

De CID is de afdeling binnen de Rooms-Katholieke kerk in Nederland die zich op 

landelijk niveau bezighoudt met de interreligieuze dialoog. 
 
Dat gebeurt op een aantal manieren. Zo worden er elk jaar interreligieuze activiteiten 
(studiedagen, cursussen, etc.) georganiseerd, zijn er contacten met andere religieuze 
organisaties, worden publicaties uitgegeven, etc. 
 
Bij de CID heeft men veel kennis en bijna 30 jaar ervaring op het brede terrein van de 
interreligieuze dialoog in Nederland. Voor vragen en/of opmerkingen op interreligies 
terrein, kun je hier dus terecht. Ook kan het CID eventueel personen en organisaties 
helpen bij het organiseren van activiteiten. 
 
Contactinformatie 
Bezoekadres: Biltstraat 121 in Utrecht 
Postadres:  Postbus 13049, 3507 LA Utrecht 
Website:  www.katholieknederland.nl 
Contactpersoon: De heer Berry van Oers 
Telefoon:  030 2326936
 

http://www.katholieknederland.nl/


 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Lief en leed 

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

Overleden 
Maria Hendrika (Miep) Roovers-de Preter op 6 februari 2019 

Hendrika Maria (Riekie) Toonen-Staring op 11 februari 2019 

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

redactionele verantwoordelijkheid is niet op deze rubriek van toepassing! 

 

 



 

 

Kardinaal Turkson spreekt op inspiratiedag ‘Caritas beweegt’ 

De zeven Nederlandse bisdommen organiseren op zaterdag 6 april 2019 een 

landelijke inspiratie- en verdiepingsdag met als thema ‘Caritas beweegt’. 
Kardinaal Peter Turkson, hoofd van de dicasterie voor Bevordering van de Gehele 
Menselijke Ontwikkeling in het Vaticaan, spreekt deze dag over het belang van 
caritas en sociale rechtvaardigheid in een veranderende samenleving. 

De dag is bestemd voor vrijwilligers: leden van PCI-en en armenbesturen, van 
caritaswerkgroepen en werkgroepen diaconie en wordt gehouden in Abdijhof 
Mariënkroon in Nieuwkuijk. 

 

 
 

Het ochtendprogramma bestaat uit een 
eucharistieviering en diverse inleidingen. 

Kardinaal Peter Turkson, de kardinaal 
die onder meer de encycliek Laudato si’ 

introduceerde, zal spreken over het 
belang van caritas en sociale 

rechtvaardigheid in een veranderende 
samenleving. Hilde Kieboom, voorzitter 
van de gemeenschap Sant’ Egidio in 
Antwerpen, en zuster Sara Böhmer, 

vicevoorzitter van de KNR, gaan in op 
nieuwe vormen van gemeenschap en 

hun belang voor diaconie. 

 
 

Middagprogramma 
’s Middags kunnen de deelnemers in 
twee rondes workshops kennis maken 
met twaalf inspirerende diaconale 
projecten uit het hele land. De 
inspiratiedag wordt mede mogelijk 
gemaakt door een bijdrage van 
Kansfonds. 
 

 

 
Meer informatie 
Meer informatie over het programma volgt, maar belangstellenden kunnen zich nu al  
aanmelden via: inspiratiedag@bisdomrotterdam.nl met vermelding van hun werkplek en 
functie. Tijdig aanmelden is aanbevolen gezien de verwachte belangstelling. 

  

 

 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2019/02/Caritas-logo.png
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2019/02/Kansfonds-groen-1600px.png
mailto:inspiratiedag@bisdomrotterdam.nl


 

 

 
 
■ Woensdag 20 februari 

KBO Zeeland bestaat dit jaar 25 jaar. Het jubileumjaar wordt vandaag geopend met een 
Eucharistieviering in de R.K. Willibrorduskerk in ’s-Heerenhoek. Deze eucharistieviering 
is uitsluitend toegankelijk voor leden van de KBO (na voorafgaande aanmelding!). 
Voorganger is pastor Tom Brooymans. 
 

■ Donderdag 21 februari (19.00 uur) 
 Boekhandel de Drvkkery in Middelburg organiseert vandaag de laatste lezing uit een 
serie in het kader van de Maand van de Spiritualiteit. Vandaag sluit Arabist en theoloog 
Eduard Verhoef de serie af met een inleiding in de Koran. Kaarten kosten € 5,-. U las 
hier meer over in nieuwsbrief 381. 

 
■ Aswoensdag 6 maart (9.00 en 19.00 uur) 

In onze parochie zijn vandaag 2 
eucharistievieringen (met aswijding 
en askruisje). Om 9.00 uur in de 
Onze Lieve Vrouwekerk in 
Vlissingen en om 19.00 uur in de 
H.H. Petrus- en Pauluskerk in 
Middelburg. Emeritus-pastor drs. 
Paul de Maat zal in beide vieringen 
voorgaan. 
 

  

■ Zondag 10 maart (10.00 uur) 
Start Vastenactie 2019 in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen met Guus Prevoo van 
Vastenactie Nederland. 

 
■ 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 383. 

 
■ Zondag 17 maart (10.00 uur) 

Start Vastenactie 2019 in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg met Guus Prevoo 
van Vastenactie Nederland. 

 
■ Woensdag 17 april (19.00 uur) 

Chrismamis in de H. Willibrorduskerk van Teteringen. Gastheer is de parochie van de H. 
Augustinus van Hippo. 

 

 
Eerst komt enthousiasme, 

daarna pas vlijt!!



 

 

 

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? Dat kan via de website. 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. Inzending betekent, dat u hiermee bekend bent en daarvoor 
verantwoordelijkheid draagt. 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. 
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