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Harde woorden van paus Franciscus; geen concrete 
maatregelen 

Paus Franciscus heeft op de slotdag van de conferentie over seksueel misbruik 

harde woorden gesproken over degenen die zich schuldig hebben gemaakt aan 
seksueel misbruik. Zij zijn, volgens de paus, ,,werktuigen van de duivel.’’ 
 
 
Tekst: Peter Vrancken 
 
 
De paus zei, dat de R.-K.-kerk er alles aan zal doen om de misbruikers voor de rechter 
te brengen. 
 
Misbruikslachtoffers waren na afloop ontevreden. Dat gold ook voor de Amerikaanse 
bisschop Thomas Reese. Hij betwijfelde openlijk of de paus de slotrede zelf had 
geschreven. 
 
Mathias Katsch, de voorzitter van de Duitse organisatie van misbruikslachtoffers 
noemde de toespraak van paus Franciscus zelfs ,,schaamteloos.’’ 
 
De Hoeksteen 
In de voorbeden van de dienst in de Middelburgse PKN-kerk De Hoeksteen aan de 
Roozenburglaan bad dominee Beijer afgelopen zondag speciaal voor de Rooms 
Katholieke kerk, waarvan de kerkelijke top in Rome bijeen was om te praten over 
seksueel misbruik. Een aanwezige parochiaan van de H.H. Petrus- en Pauluskerk heeft 
hem daarvoor na afloop van de dienst bedankt. ,,Dat was in mijn jeugd niet denkbaar 
geweest’’, aldus deze parochiaan. 
 
 



 

Marjo Vermaire nam afscheid van stuurgroep 
Ouderenpastoraat Boven de Schelde  

Na vijf jaar op gedegen wijze de vergaderingen secretarieel te hebben onder-

steund heeft Marjo Vermaire uit Middelburg afgelopen dinsdagmiddag afscheid 
genomen van de stuurgroep Ouderenpastoraat Boven de Schelde. 
 
 
Tekst: Jeannette Vrancken 
 
 
Tijdens een pelgrimswandeling in 2014 werd Marjo Vermaire gevraagd om de 
stuurgroep secretarieel te komen ondersteunen. Behalve de uitvoerende taken nam 
Marjo van lieverlee ook actief deel aan de vergaderingen en gaf gevraagd en 
ongevraagd goede adviezen. De werkgroep voelde zich door haar actieve inbreng op 
een bijzondere wijze gesteund. 
 
Met name pastoraal werkster Ria Magnus was erg blij met haar ‘rechterhand’, vooral bij 
het organiseren van uiteenlopende activiteiten ten behoeve van het ouderenpastoraat. 
 
 

 

Een goedlachse pastoraal werkster Ria Mangnus) overhandigt Marjo Vermaire (links) op een 

bijzondere wijze een zak prachtige viooltjes om op te hangen in de tuin. 

Foto: © Jeannette Vrancken 

 

 

 

 



 

 

Pelgrimstocht 2019: woensdag 17 april naar de Chrismamis 
te Teteringen 
 

 
 

Ook dit jaar zal er weer een pelgrimstocht worden georganiseerd naar de 

Chrismamis.  We hopen samen met pelgrims uit andere parochies uit het bisdom 
een rustgevende en inspirerende tocht te maken. 
 
Onze pelgrimstocht start in Middelburg om met de trein naar Brabant te gaan. De 
exacte route is nog niet duidelijk maar het wordt een wandeling van circa 15 km.  
 
In de avond zal in de H. Willibrorduskerk in Teteringen de Chrismamis worden 
bijgewoond. De kosten zijn voor eigen rekening. 
 
Binnenkort wordt meer informatie bekend gemaakt over de route. Wilt u deze 
inspirerende tocht meemaken geef u dan voor woensdag 10 april op door het 
bijgevoegd strookje in te vullen en te mailen naar chrismamis@zeelandnet.nl. 
 
_________________________________________________________________ 
 

Ja, ik neem deel aan de pelgrimstocht op woensdag 17 april 2019. 
 
Naam  :……………………………………………………………… 
Adres    :……………………………………………………………… 
Postcode  :……………………………………………………………… 
Plaatsnaam :……………………………………………………………… 
Telefoon  :………………………………………….… (ingeval van 
nood) 
 
Ik regel wel/niet (*) eigen vervoer voor de terugreis en …  personen kunnen 
met mij terugrijden. 
 
(*) weghalen wat niet van toepassing is 

mailto:chrismamis@zeelandnet.nl


 

Huispaaskaarsen 2019 

De huispaaskaarsen kunnen op 3, 10 en 17 maart na afloop van de viering in de 

Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen besteld en vooraf betaald worden in de 
sacristie bij Leonie van den Berg. 
 
De huispaaskaarsen worden tijdens de Paaswake gezegend en kunnen na de viering 
mee naar huis genomen worden. Afbeelding en prijzen liggen vanaf 3 maart achterin de 
kerk en vindt u ook hieronder in dit bericht. 
 
 
Verklaring afbeelding: 
Model Christus met lam 
Realistisch reliëf verwijzend naar lam Gods, de Bijbelse naam voor Jezus Christus. 
Uitgevoerd in goud en bruin. 
 

                                                     
           
 
 
 

Art. Model Lengte   Ø  incl. BTW  
          
         C 60,  60  cm      8  € 58,95     
         Inclusief 5 wierooknagels 
 
         C 40,  40  cm          € 33,75 
 
         C 30,  30  cm          € 27,00 
 
         C 25,  25  cm          € 20,50 
 
 
  
 
 
 
 

 

Belastinginvullers gaan weer helpen bij belastingaangifte 

Vanaf komende week gaan speciaal opgeleide belastinginvullers van de KBO-

PCOB weer op pad om leden van de ouderenbonden die geen raad weten met het 

invullen van een belastingformulier of digitaal aangifte moeten doen, te helpen. 

 

Heeft u ook hulp nodig? Neem dan telefonisch contact op met de KBO of PCOB. Hulp 

van een belastinginvuller van de ouderenbonden kost maximaal € 12.- per aangifte. 

Een dankbare inwoner van Vlissingen stuurde afgelopen jaar een SMS met de 

volgende tekst naar een van die belastinginvullers: ,,hoera, het door u berekende 

bedrag wat ik mogelijk van de belasting terug zou krijgen heb ik ontvangen.’’ 

 



 

65 jaar Bedevaarten naar Banneux
 
 

 
 

 

 

 

Gebed, bezinning, ontmoeting en ontspanning.  

Dit zijn de kernwoorden die horen bij een bedevaart naar 

de Maagd der Armen in Banneux: gezamenlijk of 

individueel gebed, bezinning door middel van de 

aangeboden vieringen, gesprek met medepelgrims of 

onze gedreven vrijwillige medewerkers en ontspanning 

tussen het hele gebeuren door of op de tombola-avond 

(maandag). 

 

“Caritas Banneux bisdom Breda” organiseert voor het 65ste jaar meerdere bedevaarten 

naar Banneux N-D. Naast de 5-daagse reis staat ook de dagbedevaart op het 

programma. 

 

5-daagse bedevaart 

Vervoer in luxe (rolstoelvriendelijke) touringcar vanaf verschillende opstapplaatsen in 

het bisdom Breda (a.d.h.v. inschrijvingen), verblijf 5 dagen en 4 nachten in “Hospitaliteit 

Banneux Notre-Dame” welke beschikt over tweepersoonskamers met toilet en douche 

o.b.v. volpension, zowel met de heen- als de terugreis een verzorgde maaltijd aan het 

Zilvermeer in Mol (B), verzorgd bedevaartprogramma met eigen pastores, een 

enthousiast zorgteam (arts, verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, brancardiers). 

Deelname mogelijk voor zowel gezonde (mobiele) als zieke/oudere (minder mobiele) 

pelgrims. 

 

JUBILEUM-bedevaart: vrijdag 10 t.e.m. dinsdag 14 mei 2019 

Prijs: 310 euro p.p. (toeslag 1-persoonskamer: 50 euro) 

 

Dagbedevaart: zondag 12 mei 

Vervoer met luxe touringcar met opstapplaatsen doorheen het bisdom Breda (a.d.h.v. 

inschrijvingen), bij aankomst deelname aan de Internationale Eucharistieviering en ’s 

middags aan het plechtige lof met pelgrimszegen, volledige betrokkenheid met het 

lopende Triduüm, inclusief warm middagmaal, ’s middags koffie/thee met stuk vlaai en 

een versnapering tijdens de terugreis in de bus. 

Prijs: 47,50 euro p.p. 

 

Uw interesse gewekt? 

Neem een kijkje op onze website: http://banneux-breda.jouwweb.nl 

En schrijf u in! 

Info: telefoon: 0164 61 29 73. Email: banneux-breda@hotmail.com 

https://pater-damiaan-parochie.email-provider.nl/link/wbzsrmhl2u/gz9df9q4x6/iwvxqvfhur/4x446tfhje/jytjuagejd
mailto:banneux-breda@hotmail.com?subject=65%20jaar%20bedevaarten%20naar%20Banneux


 

Carnavalsmis Lewedorp 

Me bin d’r groôs op! is het motto dit seizoen van c.v. de Kraaiepikkers en dus 

ook het thema van de carnavalsmis, welke traditioneel gevierd gaat worden op 
carnavalsvrijdag. Dit jaar een laat carnaval; de mis is vanavond, vrijdag 1 maart, 
in de Eligiuskerk. Aanvang: 19.30 uur. 
 
Pastoor Fons van Hees is bereid gevonden om de mis voor te gaan, opgevoed in Zuid- 
Limburg met alle carnavalstradities en een autoriteit op dit gebied. 
 
 

 
 

 
Jongerenkoor Con Dios vormt, samen 
met blaaskapel ‘de Koenkelpot’ uit het 
naburige Paerehat, al jaren een solide 
muzikale/vocale basis waarop de 
carnavalsviering drijft. Het zorgt voor de 
juiste, benodigde, feestelijke sfeer, die 
een dergelijke mis kenmerkt. (Con Dios 
kan nog nieuwe leden gebruiken, 
trouwens!) 
 
 
Prins Marcel zal uiteraard aanwezig zijn 
met zijn gehele gevolg, inclusief de 
Jeugdgarde en hem is ook het slotwoord 
toebedeeld. Prins Marcel kennende, zal 
hij zijn toespraak met militaire precisie 
gaan voorbereiden.

Collecte voor het goede doel 
Zoals altijd is er een collecte voor een goed doel en dit keer is de keuze gevallen op de 
stichting ‘Beat Batten’. Batten is een, in alle gevallen, fatale stofwisselingsziekte bij 
kinderen, met een gruwelijk en hart verscheurend ziekteverloop en is nog steeds niet te 
behandelen. Stichting Beat Batten probeert fondsen te verwerven voor onderzoek om 
deze ziekte behandelbaar te kunnen maken en uiteindelijk ooit te komen tot genezing. 
 
Prins Marcel en zijn nieuwe Adjudant Jasper zullen de kerkbanken langs gaan voor 
deze collecte. Altijd mooi om te zien dat kerk en carnaval de krachten bundelen voor 
zo’n fantastisch goed doel en wij hopen, mede daarom, op een grote opkomst en dus 
een mooie opbrengst voor Beat Batten. Ook de parochianen uit de naburige 
geloofsgemeenschappen zijn van harte welkom! 
 
Bij deze wordt iedereen van harte uitgenodigd om de carnavalsmis bij te wonen; 
pastoor Fons van Hees, koor Con Dios, blaaskapel de Koenkelpot en Prins Marcel 
met zijn gevolg zijn er weer klaar voor! 

 
Bron: nieuwsbrief H. Pater Damiaanparochie 

 
 
 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

Verras uw mantelzorger met de mantelzorgwaardering! 

Woont u op Walcheren en krijgt u door bijvoorbeeld ziekte hulp van één of meer 

mantelzorgers? Dan kunt u van 1 februari tot en met 30 april 2019 de 
mantelzorgwaardering van € 75,- aanvragen. Dat kan ook als u in een zorginstelling 
woont. Als u zelf niet in staat bent om deze aanvraag te doen, mag iemand anders dit 
voor u doen. 
 
U komt in aanmerking voor de waardering als: 
* u langer dan 3 maanden mantelzorg ontvangt; 
* uw mantelzorger(s) dit bij elkaar opgeteld meer dan 8 uur per week doet; 
* de hulpvrager op 30 april 2019 ouder is dan 4 jaar. 
 
Aanvragen 
U kunt de mantelzorgwaardering aanvragen op de website van Manteling of via 
telefoonnummer (0118) 55 35 30. 
 
Binnen 4 weken na aanvraag ontvangt u een bevestiging. Bewaar deze totdat u de 
waardering heeft ontvangen. Heeft u geen bevestiging ontvangen? Neem dan contact 
op met Manteling. 

De hulpvrager krijgt eind juni 2019 de mantelzorgwaardering van € 75,- op zijn of haar 
bankrekening overgemaakt. U kunt dit bedrag naar eigen inzicht verdelen. 

Bron: gemeente Vlissingen 

 
 
 
 
 
 

 
 

Werkgroep ouderenpastoraat zoekt secretariële 
ondersteuning 

Na het vertrek van Marjo Vermaire (lees daarover elders in  deze nieuwsbrief) 

zoekt de Stuurgroep ouderenpastoraat boven de Schelde een secretarieel 
ondersteun(t)er. 
 
De stuurgroep ouderenpastoraat vergadert ongeveer 4 tot 5 keer per jaar in de pastorie 
in Heinkenszand. Dat gebeurt doorgaans op een dinsdagmiddag van 15.00 tot 16.40 
uur. 
 
Heeft u belangstelling? 
Neem dan contact op met pastoraal werkster Ria Mangnus: r.mangnus@rkwalcheren.nl 
 
 
 

   

https://www.mantelingwalcheren.nl/
mailto:r.mangnus@rkwalcheren.nl


 

Lezing ‘Benedictijnse manier van leven 

Graag nodigen wij u uit voor een van de avonden over ‘Benedictijnse manier 

van leven, een levensregel voor beginners’ verzorgd door Geert Derkse. 
 
Deze worden gehouden op: 
dinsdagavond 12 maart in Verenigingsgebouw 'Trefpunt', Hoofdstraat 54 in Ovezande 
en 
woensdagavond 13 maart in de Cuyperszaal, van de Basiliek van de Heiligen Agatha 
en Barbara, Markt 57 in Oudenbosch, 
beide avonden van 19.30 – 21.30 uur. 
 
Het Sint Franciscuscentrum organiseert de inleiding in het kader van het 
voorprogramma op de bisdombedevaart in het najaar van 2019 ‘In de sporen van H. 
Benedictus’. Lezing en voor wie In de lezing wordt ingegaan op de spiritualiteit van H. 
Benedictus en hoe dit toe te passen in het dagelijks leven. Iedereen met belangstelling 
voor dit onderwerp is van harte welkom, ook mensen die niet kunnen of willen 
deelnemen aan de bedevaart. 
 
Over de inleider 
Geert Derkse (1956) studeerde theologie aan de Hogeschool voor Theologie en 
Pastoraat te Heerlen en de Theologische faculteit Tilburg. Hij werkte na zijn studie in 
het onderwijs. Hij was directeur van Scholengemeenschap de la Salle in Baarle-Nassau 
en rector van het Juvenaat in Bergen op Zoom. 
 
Geert Derkse is een kenner van de Benedictijnse spiritualiteit die hij in zijn stijl van 
leidinggeven ook toepast. Hij is seculier oblaat van de Sint Willibrordusabdij in 
Doetinchem. Hij verzorgt regelmatig lezingen en workshops over de Benedictijnse 
spiritualiteit. Derkse werkte ook mee aan de kloosterweekends voor mensen in het 
onderwijs die het bisdom Breda organiseerde. 
 
Inschrijven en kosten 
U kunt u inschrijven via (bij voorkeur) de website van het Sint Franciscuscentrum of per 
e-mail: opgave@sintfranciscuscentrum.nl. Wilt u bij inschrijven de gekozen datum en 
plaats vermelden? 
 
De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage is welkom. 
Graag ontmoeten wij u op een van de avonden. 
 
 

Bron: Sint Franciscuscentrum; redactionele bewerking: Peter Vrancken 
 
 

Hartelijk gefeliciteerd 
Onze pastoor Fons van Hees  is eerder deze week jarig geweest en bereikte de 
69-jarige leeftijd. Hartelijk gefeliciteerd! 
 

 

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

 
 



 

Kerkelijke meldpunten presenteren preventiepakket seksueel 
misbruik 

Vier kerkelijke meldpunten seksueel misbruik, waaronder dat van de Rooms-

Katholieke Kerk, hebben het preventiepakket ‘Een Veilige Kerk’ ontwikkeld. Dit 
preventiepakket bestaat uit een eenvoudig stappenplan waarmee elke 
geloofsgemeenschap kan werken aan veiligheid. Het stappenplan wordt op de 
nieuwe site, www.eenveiligekerk.nl gratis aan alle kerken aangeboden. 
 
Het compacte stappenplan bestaat uit zes stappen. Alle stappen bevatten instructies, 
praktische werkvormen en andere relevante documenten. Met de nieuwe website en 
het Stappenplan kunnen kerken werken aan het verbeteren en behouden van een 
veilige omgeving. Het Stappenplan en de nieuwe website zijn het resultaat van 
intensieve samenwerking tussen de vier meldpunten. 
 
Eenveiligekerk.nl 
Naast het preventiepakket biedt de nieuwe website informatie over en voor kerkelijke 
vertrouwenspersonen. Ook kunnen geloofsgemeenschappen verhalen en voorbeelden 
downloaden en laten plaatsen. Zo kunnen zij elkaar helpen om veiligheid in de 
geloofsgemeenschap bespreekbaar te maken via preken, kringgesprekken, 
kinderkringen. 
 
Vertrouwenspersonen 
Eén van de stappen uit het plan is de aanstelling van een plaatselijke vertrouwens-
persoon. Deze vertrouwenspersoon kan een belangrijke rol spelen bij het laagdrempelig 
melden van (vermoedens) van seksueel misbruik. De vertrouwenspersoon kan tegelijk 
blijvend aandacht vragen voor preventie, zoals het aanstellingsbeleid, gedragscodes en 
het aanvragen van de Verklaring Omtrent Gedrag. Voor deze vertrouwenspersonen is 
een training beschikbaar, zodat zij goed toegerust aan deze functie kunnen beginnen. 
 
Misbruik melden 
Via de nieuwe site eenveiligekerk.nl zijn de vier meldpunten ook bereikbaar voor het 
melden van misbruik of het indienen van een klacht. Bezoekers worden geleid naar het 
meldpunt van het kerkgenootschap waar de klacht betrekking op heeft. 

 
 
Samenwerking Meldpunten 
De website en het preventiepakket zijn ontwikkeld door meldpunten uit de PKN, de 
Gereformeerde Kerken, de Hersteld Hervormde Kerk, de Rooms-Katholieke Kerk en 
Evangelische Gemeenten. Het Stappenplan Een veilige kerk is te vinden op  
www.eenveiligekerk.nl.  

 
Bron: rkkerk.nl; correctie en redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 
 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2019/02/logo-100-Een-veilige-kerk.jpg
http://www.eenveiligekerk.nl/


 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Caritas collecteert komend weekeinde 

In het eerste weekend van maart collecteert Caritas voor de buurt- en wijkcentra. 

Dit zijn vaak echte ontmoetingscentra voor bewoners uit de omgeving. 
 
Er worden activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden voor jong en oud georganiseerd. 
Zoals een inloop koffieochtend of middag, verschillende clubs, repair café, een 
maanddiner. Alles uiteindelijk bedoelt om naar elkaar om te zien. Prijzen van activiteiten 
worden vaak laag gehouden zodat iedereen ergens aan deel kan nemen. 
 
De inkomsten van deze buurt- en wijkcentra bestaan voor een deel uit subsidies en 
voor een ander deel uit sponsoren en giften.  
 
Caritas wil een financiële bijdrage leveren zodat kleine projecten, waar geen of 
weinig geld voor is, door kunnen gaan. 



 

Bezinningsdag: doorzetten, dulden, verdragen 

Graag nodigen wij u uit voor een bezinningsdag met als thema: Doorzetten, 

dulden, verdragen. Wat is de waarde ervan? Deze dag staat onder leiding van 
zuster Hildegard Koetsveld en wordt gehouden in de Onze-Lieve-Vrouweabdij, 
Zandheuvel 90 in Oosterhout op zaterdag 16 maart 2019. 
 
De dag vindt plaats binnen het voorprogramma van het Sint Franciscuscentrum voor de 
diocesane bedevaart naar Subiaco en Montecassino van 12 tot en met 19 oktober 
2019. 

De bezinningsdag 
We beginnen met de eucharistieviering om 9.30 uur en eindigen met de vespers om 
17.30 uur. Het thema van de dag luidt: 'Doorzetten, dulden, verdragen; Wat is de 
waarde ervan?' Het is een dag van gebed, stilte, gesprek en spiritualiteit. 
 
Over zuster Hildegard Koetsveld osb 
Zuster Hildegard Koetsveld osb verzorgt de inleidingen en begeleidt de dag. Zr. 
Hildegard is gastenzuster van de Onze-Lieve-Vrouweabdij te Oosterhout en bezit veel 
ervaring in het verzorgen van retraites. Zij is een kenner van de oosters-orthodoxe 
theologie en vertaalde onlangs het werk Communion and otherness van de bekende 
Grieks-orthodoxe theoloog John Zizioulas, metropoliet van Pergamum. 
 
Over de Onze-Lieve-Vrouweabdij 
De Onze-Lieve-Vrouweabdij is gesticht door benedictinessen van de abbaye Notre 
Dame te Wisques (in de omgeving van Saint-Omer). Zij moesten vanwege de 
antiklerikale wetgeving in Frankrijk in 1901 hun land ontvluchten en kwamen naar 
Oosterhout. Sinds die tijd leven er benedictinessen in Oosterhout. Momenteel bestaat 
de communiteit uit 21 monialen die leven volgens de Regel van Benedictus 
 
Voor wie 
De bezinningsdag staat open voor ieder die zich wil verdiepen in de spiritualiteit van 
Benedictus. 
 
Inschrijven, kosten en middagmaaltijd 
U kunt u inschrijven via (bij voorkeur) de website van het Sint Franciscuscentrum of per 
e-mail: opgave@sintfranciscuscentrum.nl. U wordt verzocht om voor de middagmaaltijd 
uw eigen brood mee te nemen. Voor koffie en thee wordt gezorgd. 
 
De dag staat open voor maximaal 20 deelnemers. 
De richtprijs voor de gehele dag is € 17,00. Te voldoen op de dag zelf in het klooster. 
Als dit voor iemand een bezwaar is mag dat geen beletsel zijn om deel te nemen. De 
bijdrage mag dan gerust kleiner zijn. 
 
Graag ontmoeten wij u op zaterdag 16 maart aanstaande. 

Bron: Sint Franciscuscentrum; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 
 
 



 

Vastenestafette Bisdom Breda 
Graag nodigen wij u uit deel te nemen aan de tiende Vastenestafette in het 

Bisdom Breda. 
 
Deze start op Aswoensdag op 6 maart in de Antoniuskathedraal en eindigt met de 
Chrismaviering op 17 april 2019 in de kerk van de Heilige Willibrordus van Teteringen. 
Het thema van de Vastenactiecampagne 2019 is: ‘Water verandert alles!’ 
 
De Bisschoppelijke Vastenactie zegt hierover: ,,In de weken voor Pasen kunnen we 
proberen wat soberder te leven. We hebben aandacht voor mensen die het minder 
hebben dan wijzelf en proberen hen te helpen. Daarbij besteedt Vastenactie dit jaar 
bijzondere aandacht aan projecten rondom water. We ondersteunen hiermee 
waterprojecten in Congo, Sierra Leone, Nicaragua en Indonesië. Dichtbij afgelegen 
dorpen worden waterputten, pompen en opslagtanks aangelegd. Onze bijdrage brengt 
veel meer dan alleen schoon water: kinderen hoeven geen water meer te halen en 
kunnen gewoon naar school. Kindersterfte neemt af, de gezondheid verbetert en er is 
meer tijd voor school en werk. Schoon water verandert alles!’’ 
 
Door een aaneenschakeling van activiteiten door ons bisdom heen willen we ook dit 
jaar gezamenlijk de Veertigdagentijd vormgeven en de projecten van de Vastenactie 
steunen. We nodigen u van harte uit in te tekenen op één of meer van de 
estafettedagen van 6 maart tot en met 17 april. Ideeën voor zo’n activiteit kunt u opdoen 
in de berichten over de vorige Vastenestafettes. Het schema van de Vastenestafette 
2019 wordt gepubliceerd op de website van het bisdom. 
 
Tijdens de Vastenestafette wordt een blog bijgehouden waarin de aangemelde 
activiteiten als etappeplaatsen in de estafette met elkaar worden verbonden. U kunt zich 
op de website van het bisdom inschrijven met het inschrijfformulier. 
 
Meer informatie? 
Voor meer informatie over de Vastenestafette en de Vastenactie kunt u per e-mail 
contact opnemen missiesecretaris Ben Hartmann: bhartmann@bisdombreda.nl 

 
 

Bron: Bisdom Breda; redactionele bewerking: Peter Vrancken 
 
 
 
 

Vanaf volgende week in deze nieuwsbrief 

Woensdag is het Aswoensdag en begint de veertigdagentijd. Dankzij de 

inspanningen van de Werkgroep Vastenactie starten we in onze volgende uitgave, 
die op vrijdag 8 maart verschijnt, met een uitvoerige serie over de Vastenactie 
2019. 
 
Zes weken lang zal aandacht aan deze belangrijke actie worden geschonken. Tijdens 
de vieringen op zondag 10 maart (in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen) en 
zondag 17 maart (in de H.H. Petrus- en Paulkuskerk in Middelburg) zal Guus Prevoo 
van Vastenactie Nederland aanwezig zijn voor een bijzondere start van de actie. 
 
 
 

mailto:bhartmann@bisdombreda.nl


 

Achtdaagse inspirerende bedevaart naar Italië 

 
Op 11 maart a.s. is er een Informatiebijeenkomst over de bisdombedevaart (12 tot en 

met 19 oktober 2019) voor parochianen van de H. Pater Damiaanparochie en de H. 

Maria Parochie Walcheren op het adres Burgemeester Lewestraat 11 in Lewedorp. 

 

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 



 

Stille Omgang dit jaar op 16 maart 

Duizenden bedevaartgangers uit het hele land komen per touringcar, per fiets of 

zelfs te voet op 16 maart 2019 naar Amsterdam. Daar lopen zij dan in de avond de 
Stille Omgang door het centrum van Amsterdam. Voor of na deze Omgang wonen 
zij één van de twintig feestelijke Eucharistievieringen bij, in één van de zeven 
binnenstadskerken. Het motto voor de Stille Omgang van 2019 luidt: ‘Vreugde is 
het onmiskenbare teken van God’. De jonge pelgrims hebben in de Mozes en 
Aäronkerk hun eigen viering met als thema ‘Vreugde’. 
 
Amsterdam wordt ook wel eens 
‘Mirakelstad’ genoemd. De stad ontleent 
deze kwalificatie aan het feit dat het een 
oude bedevaartsplaats is, waar al sinds 
de middeleeuwen een wonder of mirakel 
wordt geëerd. Deze verering leeft nog 
steeds en heeft sinds het einde van de 
19de eeuw vooral gestalte gekregen via 
de jaarlijkse Stille Omgang. Deze 
religieus meditatieve omgang door het 
historische centrum en passerend aan 
het nachtelijke uitgaansleven van 
Amsterdam wordt elk jaar gedurende 
één nacht in de maand maart 
georganiseerd door het Gezelschap van 
de Stille Omgang. 

 
 

 
 

 
Over de gebedsintentie ‘Vreugde is het onmiskenbare teken van God’ schrijft de 
organisatie: ,,Doordrongen van de spiritualiteit van Ignatius van Loyola, ervoer de 
Jezuiet Teilhard de Chardin vreugde wanneer hij in stilte zijn geestelijke oefeningen 
deed. Hij ervoer dit als een werkelijk en onmiskenbaar teken van God. Ook de 
deelnemers van de Stille Omgang geven vaak aan dat het lopen in stilte en in gebed 
door het drukke Amsterdamse nachtleven een bijzondere en vreugdevolle ervaring is. 
Deze ervaring van spiritualiteit, maar ook de onderlinge verbondenheid om met zovelen 
samen te komen, is niets anders dan Vreugde. Wij hopen dat u in herdenking aan Het 
Mirakel van Amsterdam en met uw persoonlijke intenties de Stille Omgang ervaart in 
Vreugde en Gods aanwezigheid.’’ 
 
Jongerenprogramma ‘Vreugde’ 
Tijdens het jongerenprogramma in de Mozes en Aäronkerk (Waterlooplein 207), met als 
thema ‘Vreugde’, komen vragen aan de orde als: Wat vervult jou van vreugde? Wat is 
vreugde? Is vreugde een individuele of collectieve aangelegenheid? Hoe zit dat met de 
rol van God? Het programma begint om 19.00 uur en is rond 00.30 uur afgelopen. De 
entree bedraagt € 9,- p.p. en aanmelding via aanmelding@stille-omgang.nl is gewenst. 

,,Het hoofdprogramma wordt dit jaar ingevuld worden door interessante sprekers en 
activiteiten,’’ aldus de organisatie van het SO-jongerenprogramma. ,,Daarnaast bevat 
het programma weer een aantal vertrouwde onderdelen, zoals de H. Mis met mgr. Punt 
en Eucharistische aanbidding. 
 
 
 

mailto:aanmelding@stille-omgang.nl


 

Ook zijn er keuzeprogramma’s, zoals ‘Echte ontmoeting is een vreugde’, ‘Vreugde in 
verschillende culturen: Feest’, ‘Sant’Egidio; meet the homeless’ en ‘CandleNight’. Tot 
slot lopen we de Stille Omgang door de straten van Amsterdam. Het belooft weer een 
bijzondere avond te worden met een mooi programma op de agenda. Zorg dat je erbij 
bent!’’ 
 

 

 
Route 
De Stille Omgang volgt de route die de 
pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep, 
nadat hij getuige was geweest van een 
eucharistisch wonder dat aan een zieke 
geschiedde: het Mirakel van 
Amsterdam. In de middeleeuwen 
vierden de christenen dit wonder met 
een feestelijke mirakelprocessie. Vanaf 
1881 door een nachtelijke omgang in 
stilte, inspiratiebron voor alle stille 
tochten in Nederland. Uniek aan deze 
tocht zijn de stilte, het ontbreken van 
uiterlijk vertoon, het duistere uur en de 
zwijgende verbondenheid van de 
duizenden gelovigen. De Omgangers 
weten zich al biddend en mediterend 
verbonden met Jezus Christus die zich 
aan alle mensen van goede wil geeft als 
leeftocht voor onderweg.

 
Busvervoer vanuit Zeeland 
Het Vicariaat Middelburg hoopt ook dit jaar met een volle touringcar aan de Stille 
Omgang te kunnen deelnemen. Voor meer informatie over de opstapplaatsen en 
opstaptijden kunt u per e-mail contact opnemen: vic.middelburg@bisdombreda.nl 

Meer informatie 
– www.stille-omgang.nl 
– www.sojongeren.nl 
– www.facebook.com/StilleOmgang 
– info@stille-omgang.nl 
 
 
 

 

Ook een mooie tekst voor de rubriek Tot Besluit bedacht? 
 

Stuur deze naar nieuws@rkwalcheren.nl 
 

mailto:vic.middelburg@bisdombreda.nl
https://www.stille-omgang.nl/
https://www.sojongeren.nl/
https://www.facebook.com/StilleOmgang
mailto:info@stille-omgang.nl


 

 

 
 
 
 

Vespers  in de 40 dagentijd 2019  

In de Sint Jacobskerk in Vlissingen wordt, in de aanloop naar Pasen, iedere 

woensdagavond een vesper gehouden.  Een goede gelegenheid voor inkeer, 
meditatie en stilte. Thuis lukt dat soms niet zo goed, maar in de kerk gaat dat 
vaak gemakkelijker. 
 
Met elkaar zitten we bij een nis en volgen steeds dezelfde opzet. Het is een korte 
viering met gebed, zang, lezing, stilte en muziek. De eerste dag van de vesper staat 
Aswoensdag centraal. De zes vespers zijn als het ware rustplaatsen, oases in de 
woestijn. 
 
De vespers worden georganiseerd door de Raad van Kerken in Vlissingen. Ze zijn dus 
oecumenisch van opzet en worden geleid door een voorgang(st)er uit een van de 
deelnemende kerken. 
 
Wilt u op weg naar Pasen een moment van inkeer en verstilling, maar met anderen, dan 
bent u van harte welkom. Na de viering, die ten hoogste drie kwartier duurt, drinken we 
samen nog wat. 
 
Specifieke informatie 
Locatie Sint Jacobskerk, Vlissingen 
Data  6, 13, 20 en 27 maart, 3 en 10 april 
Aanvang 19.30 uur 



 

Voor ongeveer 2 euro per 

week kunt u op deze plaats 

adverteren 
 

Info: Herman Maas 

0118 – 430377 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastoraatsgroep omgevormd tot Kerngroep OLV 

De pastoraatsgroep in Vlissingen is omgevormd tot Kerngroep OLV, genoemd 

naar de voormalige parochiekerk in Vlissingen. Na een inwerkperiode zal de 
Kerngroep voor de gehele parochie werkzaam zijn. 
 
Binnen Boven de Schelde was de Pastoraatsgroep in Vlissingen een vreemde eend in 
de bijt. Alleen binnen de Onze Lieve Vrouwekerk bestond de groep. Sterker nog, in de 
reglementen van boven de Schelde wordt de groep zelfs niet genoemd. 
 
Om die reden heeft de groep nu een andere naam gekregen en zal de groep op een 
later moment ook werkzaam zijn voor de gehele H. Maria Parochie Walcheren. 
 
 
 
 
 

 



 

 

‘Een oefenschool voor de dienst van de Heer’ 

Graag nodigen wij u uit voor een bezoek aan de trappistenabdij Maria Toevlucht 

met als titel ‘een oefenschool voor de dienst van de Heer’. 
 
Deze vindt plaats op zaterdag 6 april 2019, in de Abdij Maria Toevlucht, Rucphenseweg 
38, 4882 KC Klein Zundert, van 10.00 – 15.00 uur. 
 

Voor wie 
De dag wordt georganiseerd binnen het vormingsprogramma als voorbereiding op de 
bedevaart van Bisdom Breda naar Italië in het najaar van 2019, 'In het spoor van 
Benedictus'. Iedere geïnteresseerde is welkom. Ook als u niet wilt of kunt deelnemen 
aan de bedevaart. 
 
De Regel van Benedictus 
In de proloog van zijn regel voor de monniken schrijft de Heilige Benedictus: "Wij willen 
daarom een oefenschool gaan stichten voor de dienst van de Heer". 
 
De dag in het klooster 
Een klooster is een gemeenschap van mannen of vrouwen waarin geoefend wordt om 
de Heer te dienen. Hoe dat gaat en hoe deze gemeenschap een bijdrage levert in de 
samenleving zal Broeder Christiaan ons doen ontwaren. Hij zal ons rondleiden en 
vertellen over deze religieuze tak aan de benedictijnse boom. Tijdens de dag wordt u in 
de gelegenheid gesteld deel te nemen aan het middaggebed. 
 
Inschrijven en kosten 
U kunt u inschrijven door het invullen van het inschrijfformulier op de website van het 
Sint Franciscuscentrum. Het aantal deelnemers is maximaal 40. Plaatsing geschiedt op 
volgorde van inschrijving. 
 
De broeders vragen een vrijwillige bijdrage. Graag ontmoeten wij u op zaterdag 6 april 
2019. 
 
Programma van de dag 
10.00 uur Ontvangst met een inleiding over het benedictijnse leven in het klooster 

door Broeder Christiaan 
11.00 uur Ruimte voor vragen en gesprek 
12.00 uur Middagdienst 
12.30 uur Broodje en soep, verzorgd door de broeders 
13.30 uur Rondleiding door het klooster (m.u.v. het Slot en de bierbrouwerij) 
14.30 uur Afronding in de Abdijwinkel 
 
 

Bron: Sint Franciscuscentrum; redactionele bewerking: Peter Vrancken 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

■ 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. 

 
■ Iedere woensdagavond van 6 maart tot en met 10 april (19.30 uur) 

Vesper in de Sint Jacobskerk in Vlissingen, georganiseerd door de Raad van 
Kerken Vlissingen. U leest er meer over elders in deze nieuwsbrief.

  
■ 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. 

 
■ Dinsdag 12 maart (19.00 uur) 

Lezing over de Benedictijnse manier van leven, een levensregel voor beginners’ 
verzorgd door Geert Derkse. Deze lezing wordt gehouden op dinsdagavond 12 
maart in Verenigingsgebouw 'Trefpunt', Hoofdstraat 54 in Ovezande Lees hier 
meer over elders in deze nieuwsbrief. 

 
■ 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. 

 
 

 
 

Zelfs een vertrokken politicus 
regeert niet over zijn graf!



 

 

 

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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