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Franciscanen en norbertijnen gaan fuseren

Vorige week maandag maakten de ordes van de franciscanen en norbertijnen
bekend, dat zij gaan fuseren. Dat gebeurde na een geheim topoverleg.
De eeuwenoude kloosterordes gaan vanwege een teruglopende populatie op zoek naar
een manier om gezamenlijk de toekomst tegemoet te treden. Dat zal gebeuren in
kloosters waar men als één communiteit samen woont, dezelfde habijten draagt en
zelfs onder dezelfde Regel leeft. Een unicum in de monastieke geschiedenis dat voor
lang niet iedereen een onverdeeld genoegen is.
,,Ja, ontzettend balen natuurlijk,’ verzucht een relatief jonge franciscaan die liever
anoniem wenst te blijven aan Katholiek.nl. ,,Kijk, we moeten de situatie onder ogen
zien: het aantal religieuzen in Nederland daalt en we kunnen niet allemaal op ons eigen
eilandje blijven zitten. Natuurlijk heb ik niks tegen mijn norbertijnse broeders en qua
verhouding actio-contemplatio passen we op zich wel bij elkaar. Maar ik heb er wel heel
bewust voor gekozen om franciscaan te worden en bijvoorbeeld geen norbertijn. Ik
vraag me in het bijzonder af hoe ze het voor zich zien om de franciscaanse spiritualiteit
en die van de norbertijnen in één Regel te vatten… dat wordt denk ik toch een beetje
rare mengvorm van van alles een beetje, maar niks helemaal. Dan zou ik nog liever
switchen en norbertijn worden.’’
Kerkrechtelijk kan dit niet
,,Kerkrechtelijk kan dit ook allemaal niet zomaar,’ weet Joost Jansen oPraem, redacteur
van katholiek.nl. ,,Het wordt nu van boven allemaal wel heel makkelijk voorgesteld,
alsof het morgen allemaal al rond is. Aan de andere kant: we moeten toch wat. Het kan
niet zo zijn dat we straks allemaal met een stuk of drie oudjes elk in een eigen klooster
zitten te kniezen.’’
Bron: katholiek.nl

Vastenactie ‘Schoon water verandert alles!’ Deel 6
Van Aswoensdag tot Pasen voert Vastenactie campagne voor projecten in
ontwikkelingslanden. Dit jaar steunt de H. Maria Parochie Walcheren een project dat
zich uitstrekt over de hele wereld, met als doel schoon water bereikbaar te maken voor
iedereen.
Deze week: Een duurzame watervoorziening in het Kambia District, Sierra Leone
Minder ziektes dankzij waterpomp
Ongeveer 50% van de dorpen in het noordelijke Kambia District in Sierra Leone hebben
geen beschermde waterput. Dat blijkt uit onderzoek van het Ministerie van Water. Deze
dorpen zijn afhankelijk van vervuilde waterbronnen, die een groot gezondheidsrisico
vormen, in het bijzonder voor kinderen. Drinken van vervuild water veroorzaakt
overdraagbare ziektes zoals diarree, hepatitis A, dysenterie, tyfus en cholera.
Vrouwen en kinderen dragen in dit land de verantwoordelijkheid voor het halen van
water. Vaak moeten zij grote afstanden afleggen om de vervuilde waterbronnen te
bereiken. Onderweg zijn ze blootgesteld aan natuurlijke gevaren en soms ook aan
bedreigingen. Doordat ze zoveel tijd kwijt zijn aan water halen, hebben vrouwen minder
tijd voor het huishouden en werk op het land. Kinderen kunnen minder tijd besteden aan
hun schoolwerk, of moeten school zelfs helemaal verlaten.
Drie dorpen in het Kambia District krijgen nu een waterpomp: Makaiba, Masherie
Thenkle en Konta Dubalai. Het project is erop gericht te zorgen dat de dorpen zelf
verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame watervoorziening; dat vereist
betrokkenheid van de hele dorpsgemeenschap. In elk van deze dorpen wordt een
watercomité opgericht. Deze comités moeten toezien op de installatie en een juist
gebruik van de waterpompen. Zij worden getraind in het beheer en onderhoud. Ook
moeten ze zorgdragen voor het innen van ieders bijdrage voor het onderhoud van de
pomp.
De watercomités leren over de waterhuishouding in hun eigen leefomgeving,
bijvoorbeeld wat de oorzaken zijn van het stijgen en dalen van het grondwaterpeil. Ze
worden verantwoordelijk voor het in stand houden van het grondwaterpeil, door
ontbossing tegen te gaan en rivieroevers te beschermen. Ten slotte krijgt de hele
gemeenschap training in hygiëne en gezondheid. De dorpsbewoners leren hoe schoon
water ziektes kan voorkomen, die worden veroorzaakt door het gebruik van vervuild
water.
Dankzij dit project krijgen 1.697 mannen, vrouwen en kinderen toegang tot schoon
drinkwater en kennis van hygiëne en gezondheid. Hierdoor zal op de lange termijn het
aantal slachtoffers van door vervuild water veroorzaakte overdraagbare ziektes
verminderen.
Dit project wordt uitgevoerd door de Sierra Leoonse organisatie Kaddro. Deze is
gespecialiseerd in projecten die zich richten op duurzaam levensonderhoud en
gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Bron: Vastenactie Nederland

Steun ons Vastenactieproject via Vastenactie Heilige Maria
Parochie Walcheren
IBAN NL84 INGB 0006 0514 05?
Hartelijk dank voor uw gift!

Volgende week: Nog even terug naar het project……

Vastenactiewerkgroep
Insa van Duin, Lisanne Jacobs, Francis Toorop, Ger van Waegeningh, Leen
Minderhoud en Leo Speckens

Vrijwilligers Clarahofje naar Dominicanenklooster
Dertig vrijwilligers van hospice het Clarahofje uit Goes brachten, samen met de
coördinatoren, twee verpleegkundigen en de begeleiders Luuc Smit (haptonoom en docent Hogeschool Zeeland) en Rens Stobbelaar (geestelijk verzorger
bij Zorgstroom, pastoraal werker H. Maria Parochie Walcheren en al jaren
coördinator van franciscaanse kloosterweekenden) een driedaags bezoek aan
het Dominicanenklooster in het Gelderse Huissen (bij Arnhem).
Het gezelschap kreeg van de beide begeleiders vragen ter beantwoording mee:
1. Wat beweegt mij in het leven?
2. Waar sta ik?
3. En waar wil ik naar toe.

Tijdens het verblijf in Huissen vertelde
Rens Stobbelaar over het
gedachtegoed van Franciscus en
Clara. Samengevat: er willen zijn
voor de ander zonder je zelf daarbij
te verliezen.

Bijzondere dagen
,,We hebben genoten van drie bijzondere dagen met elkaar. Wat ons beweegt in het
leven, waar we nu staan en naar toe willen is voor iedereen anders, maar is voor iedere
van ons weel duidelijker geworden. Wij vormen met elkaar een sterk team dat het
hospice een warm hart toedraagt. En dat team is in het klooster nog hechter
geworden’’, vatte vrijwilligster Nicole Bosman het bezoek aan het Dominicanenklooster
in Huissen samen.

Voor ongeveer 2 euro per
week kunt u op deze plaats
adverteren
Info: Herman Maas
0118 – 430377

Studiedagen liturgie en kerkmuziek

Van dinsdag 23 tot en met vrijdag 26 juli 2019 worden de studiedagen voor
Liturgie en Kerkmuziek georganiseerd door het Huis van de Kerkmuziek in
Centrum Bovendonk te Hoeven (NB).
Gemeenteleden die genieten van zingen in een liturgische zetting maar ook
voorgangers, organisten, cantors en cantorijdirigenten: komt allen kennismaken met de
studiedagen voor Liturgie en Kerkmuziek onder professionele leiding en begeleiding.
Leer en zing intensief, zoek en vind inkeer, zoek inspanning en vind ontspanning maar
vind ook verbinding met gelijkgestemde liefhebbers.
Meer informatie over het programma, de opzet, de prijs en de wijze van aanmelden
vindt u op http://www.huisvandekerkmuziek.nl/werkweken/werkweek-liturgie-enkerkmuziek
Vragen over deze week kunt u ook stellen bij de muzikaal en algemeen
eindverantwoordelijke voor de studiedagen: Elske te Lindert, etelindert@icloud.com

Alle vieringen in de Goede Week en het Paasweekeinde
(wederom gewijzigde versie)

H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg
16 april

19.00 uur

Boeteviering Voorganger emeritus-pastor Paul de Maat

Witte Donderdag 18 april 19.00 uur

Voorganger emeritus-pastor Paul de Maat

Goede Vrijdag
19 april
15.00 uur
19.00 uur

Stille Kruisweg
Viering
Voorganger emeritus-pastor Paul de Maat

Paaszaterdag
20 april
21.00 uur

Paaswake

Voorgangers: emeritus-pastor Paul de Maat en
pastoraal werkster Ria Mangnus

De Paaswake in Middelburg zal dit jaar muzikaal worden verzorgd door ‘De
‘Bellringers’ uit Goes, samen met het Gemengd Koor Cantate Domino. Zij zullen
onder meer de Missa S.S. Petri et Pauli uitvoeren. Tevens zal voor het eerst het
Ave Verum van Elgar worden gezongen.
Eerste Paasdag
21 april
10.00 uur

Paasviering

Tweede Paasdag
22 april

GEEN viering.

Pastoraal werker Wim van Goch

Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen
16 april

19.00 uur

Boeteviering

Pastoraal werkster Ria Mangnus

Goede Vrijdag
19 april
15.00 uur

Geleide kruisweg

Voorganger pastoraal werkster Ria Mangnus

Eerste Paasdag
21 april
10.00 uur

Paasviering

Voorganger emeritus-pastor Paul de Maat

Tweede Paasdag
22 april

GEEN viering.

Op Paaszaterdag, 20 april, is er om 10.30 uur een gebedsdienst (Mariaviering) in
Zorgcentrum Ter Reede in Vlissingen onder leiding van de R.-K. werkgroep Ter
Reede.
Op zaterdag 27 april: om 10.30 uur viering van Beloken Pasen (dag van de Goddelijke
Barmhartigheid) in zorgcentrum Ter Reede. In het Speelhuus. Dan steken we de met
Pasen gewijde nieuwe Paaskaars voor de vieringen in Ter Reede aan.
Domburg
Op Goede Vrijdag wordt om 15.00 uur de kruisweg gebeden in de Willibrordkapel in
Domburg. Op eerste Paasdag, 21 april, is er om 10.00 uur een paasviering in de
Willibrordkapel in Domburg. Voorganger is pastoraal werkster Ria Mangnus.

Bellringers repeteerden in Petrus- en Pauluskerk voor
Paaswake

De Paaswake in Middelburg zal dit jaar muzikaal worden verzorgd door ‘De
‘Bellringers’ uit Goes, samen met het Gemengd Koor Cantate Domino. Zij zullen
onder meer de Missa S.S. Petri et Pauli uitvoeren. Tevens zal voor het eerst het
Ave Verum van Elgar worden gezongen.

Afgelopen maandag heeft het gemengd
koor Cantate Domino onder leiding van
dirigent Carlos D’hert met de Bellringers
een generale repetitie gedaan in onze
H.H Petrus en Pauluskerk. ,,Samen met
de Bellringers is dit toch wel iets
bijzonders’’, vond Carlos D’hert.
Archieffoto: Bellringels

Collecte voor de Vastenactie

Komend weekeinde wordt er gecollecteerd voor de Vastenactie.

‘Mensen moeten niet alleen komen te staan’
Op 6 april vond in Nieuwkuijk de eerste landelijke inspiratiedag ‘Caritas beweegt’
plaats. Onder de 170 deelnemers waren Jaap Klok (Hulst), Henny WichgersSoeter (Burgh Haamstede) en Carine Neijzen (Zierikzee).
,,Ik ben lid van de caritas instelling in mijn parochie,’’ vertelt Jaap Klok. ,,We willen meer
gezicht geven aan de caritas, want als activiteit van de Kerk is die eigenlijk onderbelicht.
We zoeken daar vandaag inspiratie voor. We zijn op zoek naar initiatieven die
aansluiten bij de noden van vandaag de dag. En we denken dat hulp en steun een
duurzaam karakter moeten hebben. Het gaat ons dus om meer dan geven alleen. We
willen een diepere laag aan ons handelen meegeven en ook de problematiek die onder
de hulpvraag ligt oppakken.’’
Geen lid van Caritas
Henny Wichgers-Soeter is geen lid van de caritas, maar betrokken bij de toeristenkerk.
De landelijke inspiratiedag sprak haar aan: ,,Vooral de workshops over duurzaamheid
en groenten telen en delen. Zaadjes uitzetten heeft met je geloof te maken. Denk aan
de parabel van de zaaier in de Bijbel. Ik kom zelf van de boerderij en hoop dat ik kan
zaaien, dat ik vanuit mijn geloof dingen door kan geven.’’
,,Zoals ik er zelf mee ben opgegroeid, ik ben nu 75+, is het niet meer. Mijn
kleinkinderen vragen me: hoe was het vroeger? Dat wil ik doorgeven. Ik heb vandaag
verhalen gehoord die ik ze kan vertellen. Een van de dingen die ik ze ga vertellen is:
hoe klein kun je je maken, zoals in het verhaal van zuster Sara Böhmer. Zij vertelde
over een bezoek aan een gevangenis, waar de communie werd uitgereikt aan mensen
in hun cel. Jezus maakt zich zo klein dat hij als hostie onder de deur van de
gevangenisdeur kan. Het allerbelangrijkste in het geloof? Voor mij is dat respect voor de
ander. En respect voor de aarde. Zie de aarde en zie de ander als een geschenk.’’
Inspiratie opdoen
Carine Neijzen wil deze dag inspiratie opdoen voor de caritas: ,,Op vergaderingen kom
je vaak niet toe aan de vraag: waarom doen we het? Vandaag wel. Met name de
inleidingen deze ochtend vond ik inspirerend.
,,Onze caritas heeft binnen de parochie acht kernen. Die hebben samen één regionaal
project: de stichting Vrienden Cliënten Emergis, een instelling voor geestelijke
gezondheid. Deze helpt als mensen die opgenomen zijn geweest weer naar huis gaan.
Als je een jaar opgenomen bent geweest heb je soms de contacten niet meer om je te
helpen bij de inrichting van je huis.’’
,,Caritas is sociaal werk en inzet voor rechtvaardigheid vanuit katholiek gedachtengoed.
Ik ben destijds als arts voor Memisa gaan werken, omdat iedereen recht heeft op goede
gezondheidszorg. Of je nu geld hebt of niet. Christus heeft gezegd dat we moeten
delen. De talenten die ik heb gekregen, moet ik delen. Dat ik arts ben, heb ik niet alleen
aan mezelf te danken. Een ander kan weer andere dingen en als we dat bij elkaar
brengen, wordt het een betere wereld.’’
De landelijke inspiratiedag ‘Caritas beweegt’ werd georganiseerd door de
Nederlandse bisdommen. Lees ook: ,,Overal zijn kansen voor caritas’’

Bron: Bisdom Breda; redactionele bewerking: Peter Vrancken

Nieuws voor de nieuwsbrief?
Mail de redactie
nieuws@rkwalcheren.nl

Conferentie over parochievernieuwing

Begin februari bezochten Ben Hartmann en diaken Egbert Bornhijm een
congres over parochievernieuwing in het Engelse Birmingham. Ze deden dit
vanwege het Sint Franciscuscentrum. Het vormingscentrum laat zich voor
parochievernieuwing onder meer inspireren door het boek ‘Divine renovation’ van
father James Mallon, dat centraal stond op het congres. In het verlengde daarvan
biedt de Alphacursus goede kansen.
De bijeenkomst was vooral voor mensen uit Midden-Engeland en Schotland, maar er
waren ook mensen uit Oostenrijk en Slovenië. Onder de ongeveer 300 aanwezigen
waren ook de aartsbisschop van Birmingham, Bernard Longley, en de bisschop van
Plymouth in Zuid-Engeland, Mark O’Toole.
Ben en Egbert denken even na als hen gevraagd wordt wat het eigene is van ‘Divine
Renovation’. “Feitelijk gaat het om een cultuurverandering in parochies,” antwoorden
beiden. “Tot nu toe was het pastoraat sterk verworteld in een volkskerk, die niet meer in
de vroegere gedaante bestaat. Het gaat er nu om dat mensen leerlingen van Christus
worden, die op hun beurt uitgroeien tot apostelen. In die zin lijk het project ‘Divine
renovation’ op ‘Rebuilt’ van Michael White en Tom Corcoran. Ook zij zeggen dat we van
de zogenaamde retail-religion af moeten, waarin gelovigen worden gezien als klanten
die bediend moeten worden, en dat het gaat om leerlingschap.”
In deze omvorming speelt volgens Ben en Egbert de Alphacursus een centrale rol.
,,Zowel father Mallon als de auteurs van ‘Rebuilt’ hechten grote waarde aan deze
cursus,’’ zeggen ze allebei. ,,Het gaat in de Alphacursus immers om een toewending
naar Jezus Christus. We hebben een persoonlijke relatie met Hem. Het is een van de
dingen die de Alphacursus bewerkstelligt.’’
,,We moeten breken met het ‘clericalisme’. Zoals father Mallon dat uitlegt: het idee dat
gelovigen hun betrokkenheid delegeren aan priesters en kloosterlingen. Zij zijn de
religieuze professionals. Zij bidden voor ons. Je kunt dit in onze tijd uitbreiden naar
diakens en pastoraal werk(st)ers. Maar het gaat voor ieder van ons om de opbouw van
een persoonlijke relatie met Jezus.’’
Als het gaat om de Alphacursus stelt Egbert: ,,Deze heeft een eigen plaats in de
geloofsgroei van personen en geloofsgemeenschappen. Je begint met de preevangelisatie en daarna volgt de evangelisatie. Na de Alphacursus kan iemand de stap
zetten naar de initiatie. In deze initiatie speelt de sacramentencatechese een rol. Je sluit
je dan aan bij een concrete kerkelijke gemeenschap en groeit samen in het leerling zijn
van Jezus Christus.’’
Ben en Egbert onderstrepen dat de Alphacursus pre-catechese is. ,,In deze cursus
komen heel basale kwesties aan de orde, zoals de vraag wie Jezus is.’’ Beiden
benadrukken nog eens dat het geen volledige geloofscursus is. ,,De Alphacursus gaat
hieraan vooraf. De cursus wil mensen helpen te komen tot een meer persoonlijke relatie
met de Heer. Mensen doen een ervaring op waarop ze verder kunnen bouwen. Ze
blijven vrij om zelf hun keuzes te maken. Eigenlijk laat je de Geest zijn werk doen.’’
Bron: Bisdom Breda; redactionele bewerking: Peter Vrancken

Historie Bovendonk en Hoeven

Conferentiecentrum & Hotel Bovendonk

De geschiedenis van Bovendonk gaat terug naar 1282, de stichting van Hoeven
én Bovendonk. Broeders van de Abdij van Hemiksem vestigen zich op de plek
van het huidige Bovendonk en beginnen grote delen van West-Brabant te
ontginnen.
In het najaar van 1895 kreeg Petrus J.H. (Pierre) Cuypers de opdracht om een geheel
nieuw klooster te ontwerpen. Het oude seminariehuis en bisschopshuis werd
afgebroken en een nieuw neogotisch gebouw verrees. Dit werd voor het eerst beperkt
in gebruik genomen in 1907 en in september 1908 opgeleverd (foto: seminarie 1932).
Nieuwe priesteropleiding
Door de terugloop van het aantal aanmeldingen van priesterkandidaten werd in 1967
het gebouw ontruimd. Enkele idealisten onder leiding van Toon Hommel stichtten een
religieuze leefgemeenschap, die de basis werd van het ontvangen van groepen. Hieruit
groeide het initiatief voor het oprichten in 1983 voor een nieuw type priesteropleiding
voor kandidaten op rijpere leeftijd vanuit een arbeidssituatie: een deeltijdopleiding.
In 1990 werd een begin gemaakt met professionalisering en commercialisering van de
exploitatie van het gebouw. De B.V. exploitatie huurt nu het gebouw om er een
conferentiecentrum, hotel en brasserie te exploiteren. De bovenverdiepingen van de
voorbouw zijn permanent verhuurd aan de stichting priester en diakenopleiding.

Ook een mooie tekst voor de rubriek Tot besluit bedacht?
Stuur deze naar nieuws@rkwalcheren.nl

Kardinaal Turkson op landelijke inspiratiedag: “Overal zijn
kansen voor caritas”

C

,,
aritas is niet de zoveelste vorm van sociale ondersteuning. Wat we doen is
meer dan dat en gaat verder.’’ Op zaterdag 6 april was kardinaal Turkson uit
Rome te gast op de landelijke inspiratiedag ‘Caritas beweegt’, in Nieuwkuijk.
Kardinaal Turkson was hoofdcelebrant in de eucharistieviering, preekte en hield de
eerste inleiding. Daarin benadrukte hij dat caritas hoort bij het wezen van de Kerk. ,,De
Bijbel zegt: er mag geen armoede zijn onder jullie. Dat is niet alleen spiritueel, maar ook
materieel. Niemand moet het hoeven te stellen zonder die basale zaken die nodig zijn
om te leven.’’
Kardinaal Turkson is prefect van de dicasterie voor de Bevordering van de Gehele
Menselijke Ontwikkeling. Overal zijn kansen voor caritas, vertelde hij. Van de lokale
caritas vraagt dat creativiteit. Kardinaal Turkson: ,,Ziekenhuizen bouwen is in Afrika
bijvoorbeeld nog steeds nodig. In Europa niet, omdat de overheid daarvoor zorgt. Dus
in de verschillende situaties moet de lokale caritas creatief zijn. Wat hoef je niet te doen
en wat kun je oppakken? En welke samenwerkingen kun je aangaan?’’
De kardinaal benadrukte dat de caritas daarbij haar eigen specifieke inbreng heeft: ,,Het
is de liefde van Christus die ons inspireert. Daarvoor is vorming nodig, moeten we onze
competenties ontwikkelen. Maar ook is nodig dat we ons hart vormen naar het hart van
Jezus.’’
Nederlandse bisdommen
De landelijke inspiratiedag ‘Caritas beweegt’ werd georganiseerd door de Nederlandse
bisdommen en financieel mede mogelijk gemaakt door Kansfonds. Er waren 170
deelnemers. Mgr. De Korte heette de gasten en deelnemers welkom in Nieuwkuijk.
Samen met mgr. Van den Hende, mgr. Liesen, mgr. De Jong en mgr. Hoogenboom
concelebreerde hij in de eucharistieviering, waarin kardinaal Turkson hoofdcelebrant
was. In de middag werden verschillende workshops gegeven.
Lees meer over onder meer de toespraken van Hilde Kieboom en zuster Sarah
Böhmer en bekijk alle foto’s op katholiekleven.nl.

Lief en leed
geboorte – doop - eerste communie – vormsel – huwelijk - overlijden

Overleden
Catharina Maatje (Catharien) Franse-Ars op 5 april 2019
In deze rubriek worden uitsluitend gebeurtenissen opgenomen, die bij de parochie bekend zijn. De
redactionele verantwoordelijkheid is niet op deze rubriek van toepassing!

Mgr. Hendriks tekent afspraken over Akte van Bekwaamheid
Godsdienst voor basisschoolleraren

Woensdag 3 april was de jaarlijkse ontmoetings- en inspiratiedag van de
Vereniging Katholieke Leraren Opleidingen (VKLO) in de Thomas More
hogeschool te Rotterdam. Mgr. Hendriks, referent namens de Nederlandse
Bisschoppenconferentie voor het onderwijs, tekende bij deze gelegenheid
afspraken rond de verstrekking van de Akte van Bekwaamheid Godsdienst voor
basisschoolleraren.
De afspraken werden mede ondertekend door de voorzitter van de Algemene
Ledenvergadering van de VKLO, de heer Taeke van de Akker. Verder was ook de
voorzitter van de Nederlandse Katholieke School Raad (NKSR), diaken drs. Titus
Frankemölle, hierbij aanwezig, evenals een aantal bisschoppelijk gedelegeerden en
verder PABO-docenten godsdienst/levensbeschouwing en vertegenwoordigers van de
verschillende PABO’s.
Basisschoolleraren die in het katholiek onderwijs werkzaam zijn dienen te beschikken
over een zogenaamde Akte van Bekwaamheid die aangeeft dat de leraar een vorming
heeft voltooid om katholieke godsdienst/levensbeschouwing te kunnen geven aan de
basisschool.
Kennisbasis voor vak godsdienst/levensbeschouwing
Voor het traject naar de akte van bekwaamheid toe is in 2014 door een projectgroep in
onderlinge samenwerking van VKLO en Bisschoppelijk gedelegeerden een Kennisbasis
godsdienst/levensbeschouwing vastgesteld, in overleg met de Nederlandse
bisschoppen. Hiervan maken drie concepten deel uit, die een invalshoek vormen voor
het bespreken van thema’s en die herkend kunnen worden in bijvoorbeeld een
Bijbelverhaal. Deze concepten zijn: Contingentie, Transcendentie en Traditie. Sinds
2014 is voor deze kennisbasis een implementatietraject bezig en worden visitaties
gehouden, waarbij de bisschoppelijk gedelegeerden betrokken zijn.
Op de bijeenkomst van 3 april zijn er afspraken gemaakt over de verstrekking van de
Akte van Bekwaamheid en de betrokkenheid van de Bisschoppelijk Gedelegeerden
hierin, waardoor de samenwerking van de PABO’s met die bisschoppelijk
gedelegeerden en dus met de bisdommen en de kerk wordt versterkt.
Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken

Steun ons Vastenactieproject via Vastenactie Heilige Maria Parochie
Walcheren
IBAN NL84 INGB 0006 0514 05?
Hartelijk dank voor uw gift!

■

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

■

Donderdag 18 april (20.30 uur)
Op NPO1 kunt u kijken en op NPO Radio 2 luisteren naar The Passion, die
ditmaal in Dordrecht wordt opgevoerd.

■

Dinsdag 23 april (19.00 uur)
Feestelijke Eucharistieviering in de stadskerk van Sint Gertrudis te Bergen op
Zoom (ingang Kerkstraat) bij gelegenheid van het 25-jarig priesterjubileum van
vicaris Paul Verbeek.

■

Zondag 16 juni
Voor de 9e keer trekt de Sacramentsprocessie door de velden van
Kwadendamme. Een feest van bezinning en beleving in de Pater Damiaanparochie. Er is gekozen voor het thema: Jouw Land is Mijn Land. Uiteraard ook
weer vaandels, vlaggen, klederdracht, relieken alles ter ere van het Heilig
Sacrament dat onder het baldakijn wordt meegedragen. Jong en oud zijn
vertegenwoordigd. Meer informatie volgt in een volgende nieuwsbrief.

,,Ze doen het allemaal’’
is nog geen excuus!!

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

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

Telefoon in noodgevallen

► 06 53 63 71 30

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.
12-21-205

