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,,We leven mee met alle mensen die de Notre-Dame ter harte 
gaat’’ 

Na de brand in de Notre-Dame van Parijs, afgelopen maandag 15 april, reageert 

mgr. J. van den Hende, voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie: 
,,We leven mee met alle mensen die deze kerk ter harte gaat.’’ 

Mgr. Van den Hende vond het heftig om de kerk te zien branden, zoals dat maandag in 
het journaal te zien was. ,,Deze kerk is eeuwenoud en wereldberoemd, en op de eerste 
plaats het hart van de Katholieke Kerk van Parijs. Het is de kerk waar de aartsbisschop 
van Parijs zijn bisschopszetel heeft. Juist deze week staan er belangrijke kerkelijke 
plechtigheden op de agenda: de vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en 
Pasen. Pasen is het feest van de verrijzenis van Jezus Christus, dat Hij is gekruisigd en 
gestorven en dat Hij is opgestaan uit de dood en leeft!’’ 

De voorzitter van de bisschoppenconferentie spreekt de hoop uit dat de Notre-Dame als 
kerk grotendeels behouden kan blijven. ,,Temidden van alle toeristen is de Notre-Dame 
een teken van het Christelijk geloof.’’ 

 

Bron: rkkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 

 

In onze nieuwsbrief leest u ook nieuws 
dat u nergens anders leest! 
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Het graf is leeg 

De steen was weggerold en het graf was leeg. Achter die woorden gaat een hele 

symboliek schuil. Het graf is het symbool van de dood. 
 
De steen was weggerold. In die tijd gebruikte men als graf een rotsspelonk die men 
afsloot met een grote steen. Die steen hield a.h.w. de dode gevangen in het graf, maar 
Jezus was niet in de dood gevangen te houden. Alles in zijn optreden was gericht op 
leven, en daarom kon de dood hem niet binden aan het graf. 
 
Met Goede Vrijdag leek alles afgelopen, voorbij, maar de grote paaservaring van zijn 
leerlingen was: het is niet afgelopen: wat hij begonnen is, gaat door. Dat was een 
geweldige en schokkende ervaring van zijn vrienden van het eerste uur de steen was 
weggerold, ook de steen in hun hart. Ontmoedigd, teleurgesteld, verdrietig zaten ze 
a.h.w zelf in een graf, gevangen in het graf van de moedeloosheid en de 
machteloosheid, van het niet begrijpen dat het zomaar voorbij was. 
 
Maar toen zagen ze opeens licht, vol twijfels weliswaar maar toch: ze beseften dat hun 
Jezus niet dood te krijgen was, dat Hij doorging, dat zijn boodschap, zijn levenswerk 
doorging. Zo kwamen ze aarzelend, voetje voor voetje, blij en angstig tot het 
paasgeloof: Jezus leeft. Die ingrijpende paaservaring zette de leerlingen weer in 
beweging, ook zij moesten verrijzen uit het graf waarin ze op Goede Vrijdag terecht 
gekomen waren: het graf van bittere en verlammende teleurstelling, van hoge 
verwachtingen die de bodem werden ingeslagen, van hoop die veranderde in wanhoop, 
van dromen die bedrog bleken te zijn. 
 
En nu zijn we bijna 20 eeuwen verder en wat betekent Pasen voor ons? Zitten we 
misschien een beetje opgesloten in een graf van onmacht, van wel willen maar niet 
kunnen, zijn we misschien een beetje dood, als gelovige mensen. Moeten we wellicht 
eerst de steen ervoor wegrollen, de steen die vele namen kan dragen: de steen van 
sleur en gewenning, de steen van gemakzucht, de steen van teleurstellingen, 
teleurstellingen ook in die kerk van Jezus, misschien om zijn verstardheid, misschien 
om zijn vernieuwingen. Alleen als we die steen kunnen wegrollen, alleen dan wordt het 
echt Pasen. Dan alleen kunnen wij vandaag leven vieren, hoop, toekomst, vreugde. 
 
Pater Richard Lobo  
 

 
 
 
 

Zalig Pasen 



 

Vastenactie ‘Schoon water verandert alles!’   Deel 7 (slot) 
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: Nog even terug naar het project…… 
 
Waar hebben we voor gespaard? 
 
In 2019 beperkten we ons niet tot één dorp of land, we zetten ons in voor vijf 
waterprojecten over de hele wereld. 
 
Een waterput voor Baboursaye, Niger 
In Niger willen we een waterput slaan in het dorp Baboursaye en speciale watercomités 
oprichten die de waterbron gaan beheren. Een van de taken van dit comité is het 
handhaven van de hygiëne rondom de put.  
 
Goed waterbeheer in Kivu, Congo 
In Masisi-gebied in Noord Kivu, Congo willen we helpen het waterbeheer en de (kennis 
van) hygiëne te verbeteren. Er worden watercomités opgericht waar speciale aandacht 
is voor participatie van vrouwen.  
 
Schoon water bij de hand op Flores, Indonesië 
Door de afgelegen ligging, heeft meer dan de helft van de dorpen in het berggebied van 
Flores geen toegang tot schoon drinkwater. Er worden onder andere 
watervoorzieningen aangelegd en toiletten gebouwd. 
 
Veilig drinkwater in Jocote Arriba, Nicaragua 
De inwoners van Jocote Arriba zijn aangewezen op het vervuilde water van de rivier. 
Dat leidt tot infecties met parasieten en ziektes als diarree. Een waterput en elektrische 
pomp - die werkt op zonnepanelen! - gaan zorgen voor veilig drinkwater in het dorp.  
 
Een duurzame watervoorziening in het Kambia District, Sierra Leone 
Vervuild water zorgt in Kambia District voor veel ziektes onder de bevolking. Dit project 
zorgt ervoor dat de drie dorpen Makaiba, Masherie Thenkle en Konta Dubalai een 
waterpomp krijgen én watercomité's..  
 
We hopen met onze opbrengst voor deze Vastenactie een heel klein beetje te hebben 
kunnen bijdragen aan de problemen rond vervuild water waar de mensen op deze vijf 
plaatsen dagelijks mee te kampen hebben. Want schoon drinkwater, dat is toch 
doornormaal! Dat gun je toch iedereen? 
 
Mocht u nog niet hebben bijgedragen, dan kan dat nog steeds. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank. 
 
 
 
Lees verder op de volgende pagina
 
 
 
 



 

 

Steun ons Vastenactieproject via Vastenactie Heilige Maria Parochie 
Walcheren 

 
IBAN NL84 INGB 0006 0514 05? 

 
Hartelijk dank voor uw gift! 

 

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

Leerlingen Sint Jozefschool spaarden voor Vastenactie 

Op de Sint Jozefschool in Vlissingen hebben de leerlingen tijdens de 

vastenactie geld gespaard voor schoon drinkwater, zonne-energie, en toiletten. 
Dankzij jullie inzet zorgen we er voor dat mensen in Congo, Sierra Leone, 
Indonesië en Nicaragua schoon drinkwater krijgen. 
 
 
Gistermorgen, donderdag 18 april, 
hebben de kinderen uit alle groepen het 
geld geschonken aan Leo Speckens, lid 
van de Vastenactiewerkgroep van de 
Onze Lieve Vrouwe van de Heilige 
Rozenkranskerk. 
 
Hij gaat het geld tellen en en schenkt 
het vervolgens namens school aan 
www.stichtingbva.nl 
 
Zodra de opbrengst bekend is, volgt 
publicatie.. 
 

 
 

Vastenactie CBS De Wissel 

Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee 

zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we 
kranen in huis hebben waar altijd schoon water uit komt. 

In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig. Dat veroorzaakt 
talloze problemen: op het gebied van gezondheid, opleiding en scholing, economische 
ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en vrouwen. 

Vooral vrouwen en kinderen ondervinden namelijk de gevolgen van het gebrek aan 
schoon, toegankelijk water. 
 
Lees verder op de volgen de pagina. ► 



 

Ze lopen vaak dagelijks urenlang naar het dichtstbijzijnde moeras, naar de rivier of het 
meer om water te halen. Die tijd kunnen ze niet besteden aan andere dingen, zoals 
naar school gaan of geld verdienen. 

Ook de leerlingen van de Christelijke Basisschool De Wissel waren hiervan onder de 
indruk. Na een informatiemoment met meester Leo gingen de leerlingen enthousiast 
aan de slag. 
 

Er werd overal in de wijken rondom school aangebeld en gevraagd om lege flessen en 
heitjes voor een karweitjes voor de Vastenactie. 
 

En wat een geweldig resultaat! De eindopbrengst is maar liefst: 732 euro en 31 
cent. Jongens en meiden, wat hebben jullie je enorm ingezet voor het goede doel! 
En alle gulle gevers ontzettend bedankt voor uw bijdrage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Pelgrimage naar de Chrismamis 

Ook dit jaar weer was er, woensdag, vanuit Zeeland  een pelgrimstocht naar de  

Chrismamis in Teteringen. De Zeeuwse tocht, destijds een uitgewerkt idee van 
wijlen pastoraal werker Bernard van Lamoen, is nu gecombineerd met Brabantse 
initiatieven. Hans van Kempen en diaken Rob van Uden zijn nu de drijfveren 
achter de tocht. 
 
 
Tekst: Jeannette Vrancken.     Foto’s: Jeannette Vrancken e.a. 
 
 
De tocht begon met de pelgrimszege door pastoraal werkster Ria Mangnus in de H.H. 
Petrus- en Pauluskerk in Middelburg. Vervolgens wandelden de vijf Walcherse pelgrims  
en een pelgrim uit Goes naar het station in Middelburg, voor een treinreis naar Rijen, 
waar de pelgrimstocht van zo’n achttien kilometer begon. 
 
 
 
 
 

 
De Zeeuwse en Brabantse deelnemers aan de pelgrimstocht naar Teteringen 

 
 
 



 

 

 
Een warm drankje bij een rustmoment in Dongen 
 

 
Aankomst bij de Paulusabdij nabij Cemin Neuf 
 



 

 
 

 
In gebed voor de stiltewandeling 
 
 
 

Volgende Chrismaviering 

Voor de Chrismamis in 2020 is de keuze gevallen op de Sint Willibrordusbasiliek 

in Hulst. De Chrismamis vindt dan plaats op woensdagavond 8 april, aanvang 
19.00 uur. 
 
De Willibrordusbasiliek in Hulst werd in 2009 nog door het radioprogramma Plaza 
(NCRV) gekozen tot mooiste kerk van Nederland. 
 
 

 

Spraakverwarring…. 

,,Gaat deze trein naar Rijen’’, vroeg een van de deelnemers van de 

pelgrimstocht aan twee conducteurs omdat de informatieborder waren 
uitgevallen. ,,Ja hoor’’, luidde het antwoord en dus stapten de pelgrims snel in. 
 
En inderdaad, de trein ging snel daarna rijden. Alleen niet naar Rijen, maar naar 
Rotterdam. Spraakverwarring dus, ofwel: de conducteurs verstonden de vraag niet 
helemaal goed. Maar dankzij een snelle overstap in Rotterdam kwam het Zeeuwse 
gezelschap toch nog volgens het programma in Rijen aan. 
 



 

Vicaris Paul Verbeek 25 jaar priester: ‘Toen wist ik dat ik 
geroepen was priester te worden’ 

Volgende week dinsdag, 23 april 2019, viert vicaris Paul Verbeek zijn zilveren 

priesterjubileum in Bergen op Zoom. Hij doet dit met een eucharistieviering in de 

Sint Gertrudiskerk in Bergen op Zoom en een samenzijn in het Mollerlyceum in 

deze plaats. Paul Verbeek is geboren in Bergen op Zoom, maar getogen in 

Steenbergen. 

Toen hij theologie ging studeren na de middelbare school, was er in die jaren in 

Nederland een sterke polarisatie. Paul is wars van opgeklopte tegenstellingen en zocht 

aanvankelijk zijn heil in het bisdom Antwerpen. ,,Dit bisdom vierde in 1987 dat het 25 

jaar geleden was heropgericht. Ik hoorde op de televisie een interview met mgr. Van 

den Berghe, de toenmalige bisschop van Antwerpen. Ik vond dit geweldig. Met 

instemming van bisschop Ernst heb ik mijn pastorale stage in dit bisdom gedaan.’’ 

Toch is Paul teruggekeerd. Na zijn stage preekte hij eens op uitnodiging van pastoor 

Fons van Hees in het lof. Paul: ,,Ik werd aangekondigd als seminarist van het bisdom 

Antwerpen, afkomstig uit het bisdom Breda. Op het feest van de priesterwijding van 

Wiel Wiertz vroeg een dame wanneer ik ging beginnen. Ze zei: ‘Nu is er eens iemand 

uit onze eigen streek en die gaat nog lopen.’ Na mijn vakantie liep ik eens de 

Gertrudiskerk in Bergen op Zoom binnen en dacht: ik wil hier ook best pastoor worden. 

Na overleg met bisschop Van den Berghe en bisschop Ernst ben ik naar het Bisdom 

Breda gegaan.’’ 

 

 
Foto: © Peter Vrancken 

Paul Verbeek begon in 1992 als pastoraal werker in Goes. Op 13 december 1993 werd 

hij tot diaken en op 23 april 1994 tot priester gewijd. ,,Als klein jongetje was ik geraakt 

door de liturgie. 



 

Op de middelbare school zette ik me in voor Derde Wereldprojecten. Juist in die jaren 

werden de Poolse priester Jerzy Populiezko en aartsbisschop Oscar Romero vermoord. 

Dat greep me enorm aan. Ik was ook gefascineerd door de pausreizen, waardoor ik oog 

kreeg voor de Wereldkerk. Daarbij kwam dat ik van kinds af aan geboeid was door 

Franciscus van Assisi. Ons gezin was gelovig. Ik ging vanaf de lagere school al op 

bedevaart naar Beauraing. Zo ging ik theologie studeren aan de Hogeschool voor 

Theologie en Pastoraat. Tijdens mijn eerste studiejaar gingen we met de Vereniging 

Nationale Bedevaarten op jongerenbedevaart naar Lourdes. Daar, op een avond in 

Lourdes bij de grot, had ik een ontmoeting die mijn leven bepaalde. Dat was in 1985. Ik 

wist dat ik geroepen was priester te worden. Ik verhuisde toen ook naar het convict.’’ 

 

Vicaris 

Na zijn wijding heeft vicaris Verbeek op verschillende plaatsen in het Bisdom Breda 

gewerkt. Bisschop Muskens benoemde hem in 1997 tot pastoor van de parochie van de 

H.H. Agatha en Barbara in Oudenbosch. Zo was hij de eerste priester van het Bisdom 

Breda die rector was van de Oudenbossche basiliek. In 2007 vertrok Paul Verbeek naar 

Zeeland, waar hij deken werd. Later, nadat de drie dekenaten in 2013 waren 

samengevoegd tot twee vicariaten werd Paul vicaris van het vicariaat Middelburg en 

later ook van het vicariaat Breda. ,,Het bestuurlijk werk is op mijn weg gekomen,” zegt 

Paul zelf. ,,Voor mij staat centraal dat ik trouw ben en anderen vertrouw. Dit doe ik 

vanuit het besef dat de Heer trouw is en ik zijn trouw mag doorgeven.’’ 

,,We leven in een krimpende Kerk. Ik ben afgestudeerd in kerkopbouw, maar in de 

dagelijkse praktijk word ik geconfronteerd met het sluiten van kerken. Ik vind het altijd 

aangrijpend, wanneer mensen vertrouwde plekken moeten loslaten. Ik vind dat moeilijk. 

We moeten daarom behoedzaam en zorgvuldig stappen zetten. We gaan een toekomst 

in, waarbij we lange adem nodig hebben en geloof. Want ik geloof in een nieuwe 

impuls.’’ 

 

Open Kerkendag 

Dat is ook de reden waarom de 

pastoor-vicaris zich volop inzet voor 

initiatieven als de Open Kerkendag, 

die met Pinksteren voor de tweede 

keer wordt georganiseerd. En op zijn 

initiatief kreeg het Bisdom Breda 

voor het eerst de beschikking over 

een beeldje van de enige heilige uit 

het bisdom: zuster Marie-Adolphine 

uit Ossendrecht.

Er gebeurt genoeg in de parochies dat vreugde en hoop geeft, benadrukt Paul. ,,Een 

van de voorbeelden? Denk bijvoorbeeld aan bedevaarten en aan de ‘24 uur voor de 

Heer’, waarbij je merkt dat parochianen samen werkelijk iets moois beleven en in geloof 

met elkaar op weg zijn.’’ 

 

Springlevende kerk 

En ook ervaringen in de Wereldkerk geven geloofsvreugde en hoop: ,,Het afgelopen 

jaar was ik in Rome bij gelegenheid van de heiligverklaring van Oscar Romero. Ik ging 

naar een kerk waar de Latijns-Amerikanen dit vierden. Het was een hele zoektocht 

voordat we dit kerkje vonden. De viering begon veel te laat. In de kerk waren ongeveer 

500 mensen. Ze zongen en baden. We troffen een springlevende Kerk aan.’’ 

 

Bron: Bisdom Breda. Redactionele bewerking en correctie: Peter Vrancken 

 

 



 

 

 

Voor ongeveer 2 euro per 
week kunt u op deze plaats 

adverteren 
Info: Herman Maas 

0118 – 430377 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
Caritascollecten april 2019 

De Caritascollectes begin maart hebben opgebracht: 

H.H. Petrus- en Pauluskerk Middelburg:   € 235.45 
Onze Lieve Vrouwekerk Vlissingen   € 224.65 
Zorgcentrum Ter Reede Vlissingen   €   81.15 
Totaal        € 541.25 
 
De collectes waren ditmaal bestemd voor de Voedselbank. 
 
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 

 
 
 



 

 

Concept parochieplan 

Namens de H. Pater Damiaanparochie op de Bevelanden en de H. Maria 

Parochie Walcheren op Walcheren heeft een werkgroep zich beziggehouden met 
het samenstellen van een nieuw parochieplan voor de periode 2019 - 2022. 
 
Dat concept is door beide parochiebesturen van commentaar en correcties voorzien. De 
bijgewerkte versie wordt binnenkort, op dinsdagavond 7 mei, in de pastorie van de 
Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen, met alle werkgroepen in onze parochie 
besproken. De werkgroepen kunnen dan hun commentaar en correcties indienen. 
 
Na wederom bijwerken en na akkoord van beide parochiebesturen zal het definitieve 
concept aan de bisschop ter goedkeuring worden voorgelegd. Eerst zal de bisschop in 
overleg treden met de beide parochiebesturen en hopelijk kan hij daarna het plan 
goedkeuren. Dat zal ergens in de zomermaanden worden. Uiteraard zullen we u op de 
hoogte houden van het verdere verloop. 

 

Jac van Damme en Hans Hendrix, 

leden werkgroep parochieplan 

namens de H. Maria Parochie Walcheren 

 

 

 

 

 
 



 

 

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

 

H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg 

Goede Vrijdag 

19 april 15.00 uur Stille Kruisweg 

  19.00 uur 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 Geestelijk verzorger Wim van Goch 

Tweede Paasdag 

22 april   GEEN viering. 

 

Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen 

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. 
 



 

 

Video-interview met mgr. Hurkmans, emeritus-bisschop van 
’s Hertogenbosch, over de Friezenkerk 

Tijdens een recent bezoek aan Rome bezocht katholiekleven.nl mgr. Hurkmans, 

emeritus-bisschop van ’s Hertogenbosch. Mgr. Hurkmans woont en werkt in 
Rome waar hij nu drie jaar rector is van de Friezenkerk. In een interview met het 
videokanaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie geeft hij informatie 
over deze bijzondere kerk, vlak bij het Sint-Pietersplein. 
 
,,Deze kerk heeft een hele lange geschiedenis. Juist ook waar het gaat over Rome en 
Nederland’’, vertelt mgr. Hurkmans. De Friezenkerk biedt nu een thuis voor 
Nederlanders die in Rome wonen en werken en voor pelgrims die de stad bezoeken. 

Als rector houdt de emeritus-bisschop toezicht, ontvangt hij pelgrims en gaat hij voor in 
de eucharistievieringen die in deze kerk worden gehouden. ,,We hebben best een grote 
bekendheid in Nederland, ook omdat we ieder jaar een tv-mis hebben vanuit Rome voor 
Nederland. Veel mensen kennen ons en willen als ze hier zijn op zondag de mis 
meemaken.’’ 

Bekijk hier de video voor het complete interview: https://youtu.be/Rk82WFW3JSQ 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 
 
 
 

Bedevaartsoord het Vrouweputje dreigt te verdwijnen 

Voor velen is het onbekend, maar er bestaat in de weilanden langs de snelweg 

A58 bij ’s Heer Arendskerke in bedevaartsplekje, genaamd Het Vrouweputje. 
Eerder hebben we er in deze nieuwsbrief al aandacht aan besteed. 
 
Het bestuur van Het Vrouweputje zorgde ruim tien jaar geleden, na een subsidie, voor 
een doorstart. Maar het geld is nu op en het einde dreigt voor het meer dan zeshonderd 
jaar oude Vrouweputje. De eigenaar van de grond, een boer, wil het putje dichtgooien. 
En daarmee verdwijnt dan een plek, die nog steeds door veel bezoekers wordt 
aangedaan. Op zoek naar rust en stilte. 
 
Meest opvallende aspect van het Verouweputje was de aanwezigheid van zoet water. 
Terwijl de rest van het gebied, De Poel, brak water levert. Er waren mensen, die aan 
dat zoete water geneeskrachtige eigenschappen toeschreven. 
 
 
 
 

 

Ook een mooie tekst voor de rubriek Tot besluit bedacht? 
 

Stuur deze naar nieuws@rkwalcheren.nl 
 

https://youtu.be/Rk82WFW3JSQ


 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bisdom en KRO-NCRV maken serie geloofsgesprekken over 
de Benedictijnse spiritualiteit 

Op vrijdag 12 en zaterdag 13 maart werd in het Bisdom Breda een serie 
Geloofsgesprekken opgenomen over benedictijnse spiritualiteit. De opnames, 
interviews door Leo Fijen, worden uitgezonden door de NPO op 12 mei, 16 juni en 11 
augustus. 
In het eerste gesprek vertelt Geerten Kok vanwege de bedevaart van het Bisdom Breda 
naar Italië wat de benedictijnse spiritualiteit voor parochies kan betekenen. De 
bisdombedevaart (12-19 oktober 2019) staat in het teken van de heilige Benedictus en 
de benedictijnse spiritualiteit. Aanmelden kan nog tot 1 juni. 
 
Geerten: ,,’Ora et labora’, bidden en werken, zijn trefwoorden voor die spiritualiteit. In 
parochies is er vaak veel inzet van parochianen voor de voortgang van het 
parochieleven, er is veel ‘labora’. Benedictus leert dat voor de goede balans in leven en 
parochieleven ook ‘ora’ nodig is.’’ Hij nodigt iedereen van harte uit om mee te gaan: 
,,De bedevaart van het Bisdom Breda voert langs verschillende abdijen naar Subiaco 
en Monte Cassino. Dit zijn plaatsen waar Benedictus zijn roeping heeft beleefd en 
gestalte heeft gegeven. De reis van gelovigen en beroepskrachten van het bisdom, met 
en rond de bisschop, draagt bij aan de verdieping van de onderling band en aan de 
verdieping van het geloofsleven.’’ 

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


 

 

 
(Foto: Bisdom Breda) 

Zuster Martha is abdis van de Onze Lieve Vrouweabdij in Oosterhout. Zij vertelt op 16 
juni in het Geloofsgesprek over de betekenis van Benedictus en het leven van de 
zusters. ,,Wat het meest typerende is van de Regel van Benedictus? Gregorius, die zijn 
vita heeft geschreven, zegt: de gematigdheid. Maar voor mij is het meer: het niets 
boven Christus stellen. De Regel laat zien hoe je dat kunt bereiken en geeft daarvoor 
een richting aan.’’ Gevraagd naar een woord of zin van Benedictus die eruit springt, 
vertelt zuster Martha over het begin en de slotwoorden van de Regel. Samen zeggen 
die: luister … en het zal je gegeven worden. 

In het derde gesprek, dat op 11 augustus wordt uitgezonden, vertelt Geert Derkse over 
de benedictijnse spiritualiteit. Geert Derkse is als leek (oblaat) verbonden aan de 
benedictijnse St. Willibrordsabdij in Doetinchem. De oud-rector van een middelbare 
school in Bergen op Zoom sluit in zijn leven zo goed mogelijk aan bij het benedictijnse 
ritme en gebed. ,,Benedictus zegt dat je voor het slapengaan het beste Psalm 4, 91, of 
134 kunt bidden.” Hij kent ze inmiddels van buiten. “Als je die hebt gebeden, ga je 
anders slapen. Zoals een kopje ‘goede nacht thee’ zijn dit ‘goede nacht psalmen’.’’ 

Geert Derkse houdt regelmatig lezingen over de benedictijnse spiritualiteit. Ook voor 
managers, die opveren als ze horen over de kernwaarden uit de Regel, zoals goed 
luisteren en jezelf elke dag proberen te verbeteren. Geert Derkse: ,,Maar in de Regel 
gaat het uiteindelijk maar om één ding: God zoeken. Wat een mens eraan wint als hij 
God zoekt? Wat wint een mens eraan om van een ander te houden? Mijn leven met 
God is beter dan het geweest zou zijn zonder God.’’Bron: Bisdom Breda.Redactionele 

bewerking: Peter Vrancken 



 

 

Uitzendschema 
De Geloofsgesprekken worden uitgezonden op NPO2 om 10.15 uur. Daarna volgt om 
10.30 uur de uitzending van de eucharistie vanuit de Basiliek van de H. Johannes de 
Doper in Oosterhout. Pastoor Han Akkermans is hierin de celebrant. 

Bekijk de Geloofsgesprekken op: 
12 mei: Geerten Kok 
16 juni: zuster Martha 
11 augustus: Geert Derkse 

▪ Ik meld me aan voor de bisdombedevaart (aanmelden s.v.p. vóór 1 juni) 

 

 

 

 

Oecumenische herdenkingsdienst op 4 mei in Vlissingen 

De Raad van Kerken Vlissingen organiseert ook dit jaar op 4 mei om 19.00 uur 

een korte oecumenische dienst. Deze vindt  plaats in het Uitvaartcentrum 
Overtoom Groen, Van Dishoeckstraat te Vlissingen; aan de achterzijde van de 
begraafplaats. Voorganger is ds. Pascal Handschin. 
 
Het landelijke thema is: Geef vrijheid door: 2019 – in vrijheid kiezen. 
 
Na de dienst  is het mogelijk via een hek te voet naar de begraafplaats  te gaan om de 
jaarlijks door de Gemeente Vlissingen georganiseerde kranslegging bij te wonen. Deze 
bijeenkomst vangt aan om 20.00 uur. Ook namens de Raad van Kerken Vlissingen 
wordt een krans gelegd. 

De Raad van Kerken nodigt u uit voor het bijwonen van de vesper én de kranslegging. 
 

De oecumenische werkgroep van de Raad van Kerken Vlissingen 
 

 
 
 
 

 

Steun ons Vastenactieproject via Vastenactie Heilige Maria Parochie 
Walcheren 

 
IBAN NL84 INGB 0006 0514 05? 

 
Hartelijk dank voor uw gift! 

 

 
 

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


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

Gift voor kinderen in het Amphia Ziekenhuis in Breda 

Tijdens de Chrismamis in de H.Willibrorduskerk in Teteringen werden gaven 

ingezameld  voor de twee projecten die uitgezocht waren door de caritas van de 
Sint Augustinusparochie in Breda: gaven in nature voor de Voedselbank in Breda 
en/of een financiële bijdrage voor een project voor kinderen in het Amphia 
Ziekenhuis in Breda. 
 
De caritas van onze H. Maria Parochie Walcheren heeft een gift van 100 euro 
overgemaakt voor het project voor kinderen in het Amphia Ziekenhuis. De mensen van 
het Amphia willen het ziek-zijn draaglijker maken door een sfeer te bieden die warm, 
welkom en gastvrij aanvoelt. Een beetje thuisgevoel laten ervaren. 
 
 
 

Nogmaals: fusie franciscanen en norbertijnen 

In onze nieuwsbrief die op 11 april verscheen, brachten we u het ‘nieuws’, dat de 

ordes van franciscanen en norbertijnen zouden gaan fuseren. 
 
Een aantal goede lezers had in de gaten, dat dat fusiebesluit ,,vorige week maandag’’ 
was genomen, zo stond in het artikel. En ‘vorige week maandag’ bleek maandag 1 april 
te zijn…… 
 
 
 
 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 
 

■ 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. 

 
■ Zaterdag 4 mei 2019 (19.00 uur) 

 De Raad van Kerken Vlissingen organiseert ook dit jaar op 4 mei een korte  
oecumenische dienst. Deze vindt  plaats in het Uitvaartcentrum Overtoom Groen, 
Van Dishoeckstraat te Vlissingen; aan de achterzijde van de begraafplaats. 
Voorganger is ds. Pascal Handschin. Het landelijke thema is: Geef vrijheid door: 
2019 – in vrijheid kiezen. Lees hier meer over elders in deze nieuwsbrief. 

 
■ Dinsdag 7 mei (19.30 uur) 

In de pastorie Vlissingen is er voor alle werkgroepen een inspreekavond over het 
concept parochieplan voor de periode 2019-2022. Aanmelden noodzakelijk via: 
j.hendrix@rkwalcheren.nl 
 

► Woensdag 8 mei  

Door omstandigheden verschijn de nieuwsbrief deze week niet op vrijdag 10 mei, 
maar al vandaag. Kopij voor deze nieuwsbrief dient uiterlijk dinsdag 7 mei om 
18.00 uur in het bezit te zijn van onze redactie. 
 

■ Zondag 16 juni 
Voor de 9e  keer trekt de Sacramentsprocessie door de velden van 
Kwadendamme. Een feest van bezinning en beleving in de Pater Damiaan-
parochie. 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. 

 
 
 

 
 

,,Het is beter de eigen gebreken 
in te zien en te erkennen, 

dan die van anderen op te sporen!! 

mailto:j.hendrix@rkwalcheren.nl


 

 

 

INFORMATIE H. MARIA PAROCHIE 
website: www.rkwalcheren.nl 

 

Openingstijden secretariaten 
 
Parochiekern Middelburg 
Maandag tot en met vrijdag 
09.30-11.30 uur  
Telefoon: 0118 - 612860 
Lombardstraat 1 
4331 AA  MIDDELBURG 
secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl 
 
 
Parochiekern Vlissingen 
Maandag tot en met vrijdag 
9.00-11.30 uur 
Telefoon: 0118 - 412247 
Singel 106 
4382 LC  VLISSINGEN 
secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl 
 
Telefoon in noodgevallen 

► 06 53 63 71 30 
 

 
 

Pastores 
(telefonisch bereikbaar via de 

beide secretariaten): 
Fons van Hees en Ria Mangnus 

pastores@rkwalcheren.nl 
 
 

Parochiebijdragen 
Middelburg 

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

Walcheren 
 

Vlissingen 
NL28 INGB 0008 0339 29 

t.n.v. H. Maria Parochie 
Walcheren 

 
Bijdrage aan Caritas Walcheren 

NL82 RABO 0117 0296 61

 
 
 
 
DISCLAIMER NIEUWSBRIEF 
Deze nieuwsbrief is een onafhankelijk,  journalistiek medium en wordt verspreid onder medewerkers, 
parochianen en andere belangstellenden van de H. Maria Parochie Walcheren, die zich daarvoor 
hebben aangemeld. Kent u mensen die de nieuwsbrief niet hebben ontvangen, maar deze wel graag 
willen ontvangen? Aanmelden kan door opgave van het e-mailadres op de website van de parochie.  
Nieuw e-mailadres? Afmelden? Dat kan ook 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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