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Klomppopviering te Ovezande: 26 mei

Het is een begin van een mooie traditie aan het worden: de viering op de
zondagmorgen in het weekend van Klomppop in de feesttent op het
festivalterrein.

Tekst: Ad Schenk

Ook dit jaar worden stoelen klaargezet, wordt een altaartafel gereed gemaakt, wordt
bloemversiering aangebracht en staan misdienaars en koster klaar om deze bijzondere
viering tot een succes te maken. Een en ander weer in goede samenwerking tussen
soosbestuur en onze parochiekern.
Het is een mooi voorbeeld hoe gemeenschap en parochiekern elkaar opzoeken,
ontmoeten en samen vieren. Was vorig jaar de doop van Soof Remijnse, voor dit jaar
was ons een huwelijksvoltrekking beloofd, maar kandidaten hebben zich nog niet
gemeld!
Voorganger in deze bijzondere viering is pastor Rens Stobbelaar. Deze heeft zijn
wortels in Ovezande liggen, en heeft daarom een speciale band met onze
gemeenschap. Voor muzikale omlijsting is er live muziek door het duo J.P. en Lonneke
de Klerk. Mogelijk brengt onze voorganger zijn gitaar mee?
Na afloop van de viering, die om 10.30 uur begint, biedt De Klomp ons koffie en
thee aan. We hopen u in groten getale te ontmoeten!

Parochieplan oogst naast waardering ook kritiek

Het gezamenlijke parochieplan 2019-2022 van de H. Pater Damiaanparochie en
de H. Maria Parochie Walcheren oogst zowel waardering als kritiek.

Tekst: Peter Vrancken

Het parochieplan is twee weken geleden binnen de H. Maria Parochie Walcheren
besproken. Daarvoor waren de meeste coördinatoren van de diverse werkgroepen
uitgenodigd, die slechts enkele dagen de tijd kreeg om het document (27 pagina’s
exclusief bijlagen) schriftelijk van commentaar te voorzien. Naar verluid hebben drie
coördinatoren daaraan voldaan. Overigens mag door ons op dit moment inhoudelijk
niets over het parochieplan gepubliceerd worden!
Twee weken geleden is het parochieplan besproken met een klein aantal coördinatoren
van de werkgroepen. De opkomst was minimaal, maar zal mogelijk zijn oorzaak vinden
in Champions Leaguevoetbal op televisie. Vorige week is het enigszins aangepaste
parochieplan naar het bisdom verzonden. Op 18 juli volgt dan overleg tussen de beide
parochiebesturen en bisschop Liesen met zijn adviseurs.
Geen inspraak parochianen
Voornaamste kritiekpunt op het parochieplan, zeg maar het allesomvattende beleidsplan voor de periode 2019-2012, is dat de inspraak vanuit in ieder geval de H. Maria
Parochie Walcheren zeer beperkt is geweest. Slechts een aantal coördinatoren van
werkgroepen is voor inspraak uitgenodigd. In tegenstelling tot het verleden heeft nu
geen enkele consultatie van parochianen plaatsgevonden. In het verleden gebeurde dat
altijd in zowel Middelburg als Vlissingen tijdens parochieavonden. Vreemd, want het zijn
toch de parochianen die de parochies ‘overeind’ houden?
Lovenswaardig
Lovenswaardig is het hoge ambitieniveau van het beleidsplan. Dat is overigens ook
direct een enorme valkuil, want het is maar zeer de vraag of in de beperkte periode tot
en met 2022 alle beleidsvoornemens gerealiseerd kunnen worden. Immers, wanneer de
bisschop ongewijzigd instemt met het aangeleverde concept beleidsplan is het al bijna
augustus en is het jaar 2019 al voor een belangrijk deel verstreken. Mochten alle
voorgenomen ambities wel gerealiseerd worden, dan is er sprake van een
megaprestatie.
Zodra ook inhoudelijk over het beleidsplan gepubliceerd mag worden, zullen we dat
natuurlijk zeker doen.

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

Hemelvaartsdag 30 mei: kerkenpad

Al vele jaren is het gebruikelijk om de viering op Hemelvaartsdag samen te
doen met de katholieke parochiekernen en PKN-gemeenten uit de omliggende
kerken.
Dit jaar is parochiekern Onze Lieve Vrouw Hemelvaart in Ovezande weer aan de beurt
om de organisatie op zich te nemen. Deze viering op 30 mei is oecumenisch van opzet
met als thema ‘Wie weg ging, blijft’.
Voorgangers zijn dominee Egbert Rietveld en pastor Wiel Hacking. Het koor wordt
gevormd door leden van de koren en cantorijen uit de gemeenten en parochiekernen,
dit onder leiding van Kees Boonman met organist Ab Faase. De collecte is voor de
stichting Sawasdee, waarover door Hector Loontjens een toelichting wordt gegeven.
We beginnen de dag met een wandeling om 8.30 uur door ons mooie landschap. Op
diverse punten wordt tekst en uitleg gegeven over een stukje historie. Onderweg
worden er bloemen geplukt die in de kerk in vazen worden gezet (zou het fluitenkruid
nog wat zijn? Het is een late Pasen geweest).
Om 10 uur begint de kerkdienst. Zoals altijd is het na afloop samen koffiedrinken
en ontmoeting. We hopen op een grote opkomst. Iedereen is welkom.

Nationale Iftar met onder anderen minister Koolmees:
eenheid in verscheidenheid!

Maandagavond 13 mei organiseerden het Contactorgaan Moslims en de
Overheid (CMO) en de ondernemersvereniging Hotiad voor de derde maal een
Nationale Iftar (maaltijd na zonsondergang tijdens de Ramadan, vastenmaand
moslims). In Juliana Plaza in de Haagse Schilderswijk kwamen tweehonderd
gasten samen: moslims, joden en christenen.

Tekst: Drs. Berry van Oers, beleidsadviseur van de Nederlandse
Bisschoppenconferentie voor onder meer de Interreligieuze Dialoog
Het thema van de iftar ‘eenheid in verscheidenheid’ past goed bij de Vaticaanse
boodschap ter gelegenheid van Ramadan”. In die boodschap staat dat, om de
verscheidenheid te respecteren, de dialoog de fundamentele vrijheden van geweten,
van denken, van expressie en van godsdienst moet bevorderen.
‘Niemand past in één hokje’
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was de hoofdspreker.
,,Niemand past in één hokje. Ik ben vader, Rotterdammer, politicus en voetbalfan’’,
legde Koolmees uit. De minister herinnerde aan de aanslagen in Nieuw-Zeeland op een
moskee, in Sri Lanka op kerken en in Pittsburgh op een synagoge. Hij wees op
intolerantie en racisme in eigen land. Koolmees: ,,Ik heb vertrouwen in de kracht van
onze samenleving.’’ Ter illustratie haalde hij de vele interreligieuze activiteiten aan die
vanuit synagogen, kerken en moskeeën plaatsvinden. Koolmees sloot zijn toespraak af
met een uitspraak van Baruch Spinoza: ,,Ween niet, wees niet verontwaardigd, maar
begrijp!’’
Onder de gasten bevonden zich ambassadeurs van de Verenigde Staten, Oezbekistan,
Nieuw-Zeeland en Sri Lanka. ,,Ik als moslim wil benadrukken dat de islam niets te
maken heeft met terrorisme. Islam is en betekent vrede’’, zei ambassadeur Sadiq van
Sri Lanka. Ook burgemeester Krikke van Den Haag was er, alsmede haar voorganger
Deetman. Er was belangstelling vanuit de landelijke politiek met D66-fractieleider Jetten
en kamerlid Öztürk van Denk. Het Overlegorgaan Joden Christenen en Moslims
(OJCM) en Geloven in Samenleven (GIS) ondersteunden het evenement.
‘We hebben elkaar zoveel te vertellen’
Tijdens de iftar vonden boeiende gesprekken plaats. ,,De mensen in de straat, moslims
en christenen, moeten meer met elkaar optrekken. We hebben elkaar zoveel te
vertellen’’, zei een moslim met een Surinaamse achtergrond. Hij wees op de
gemeenschappelijke waarden in beide religies zoals de zorg voor elkaar. Zowel in de
vastentijd van katholieken als tijdens de ramadan is daar extra aandacht voor. ,,Ik vind
katholieke kerken zo mooi van binnen’’, zei een journalist van Turkse afkomst. Hij
vertelde dat zijn vrouw uit Bergen op Zoom komt. Elke keer wanneer ze daar naar de
familie gaan stoppen ze even om de basiliek van Oudenbosch te bezoeken. ,,Wat ik
daar aan schoonheid, sfeer en stilte ervaar doet me telkens weer goed’’, zei hij.
Bron: rkkerk.nl. Redactionele bewerking: Peter Vrancken

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

Sacramentsprocessie in Kwadendamme

Op 16 juni a.s. trekt voor de 9e keer de Sacramentsprocessie door de velden
van Kwadendamme. Een feest van bezinning en beleving in onze Pater
Damiaanparochie.
Er is gekozen voor het thema: Jouw Land is Mijn Land.
Een thema dat past bij de tijd waarin we leven. Mensen onderweg, op zoek naar een
thuis, een land waar vrede is. Een aantal spelers zal laten zien hoe oude verhalen
passen in de tijd van vandaag.
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.
Programma
14.00 uur: Eucharistieviering in ‘t Hof Vreeland aan de Stelsedijk 4
±15.30 uur: van Boerderij naar Bonifaciuskerk
Aansluitend Lof en daarna gezellig samenzijn op het pleintje achter de kerk.
Van harte nodigen wij u uit aanwezig te zijn bij deze, voor Zeeland unieke
gebeurtenis.

Aardenburg Bedevaartsstad

Van 1273 tot ongeveer 1600 trokken pelgrims naar Aardenburg vanwege de
verering van ‘Onze Lieve Vrouw van Aardenburg’ en werden in de Pinksterweek
de grote en kleine ommegang gehouden. Vanaf 1604 werd deze bijzondere
verering van Maria in de stad Brugge voortgezet en na de heroprichting van de
parochie Aardenburg in 1804 hier in ere hersteld.

Tekst: Marc Moens

De Werkgroep Aardenburg-Bedevaartstad heeft evenals voorgaande jaren op het
Bedevaartprogramma gezet: de plechtige Bedevaartsdienst met als thema ‘een woord
dat goed doet’ op de woensdag na Pinksteren, woensdag 12 juni a.s. Ook dit jaar wordt
er naast de Bedevaartsdienst een volledig dagprogramma aangeboden.
We willen u van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. We maken er een
totale dag van, met de mogelijkheid om aan onderdelen wel of niet deel te nemen.
Dagprogramma:
10.00 uur
Plechtige Bedevaartsdienst in de Heilige Maria Hemelvaart-kerk, met aansluitend
processie langs Onze Lieve Vrouw van Aardenburg. Voorganger pastoor Wiel Wiertz.
M.m.v. Gemengd koor Sint Cecilia onder leiding van dirigente Rina Marteijn-Goossens
en organist Benny Lampo.
11.00 uur – 11.30 uur
11.30 uur – 12.15 uur
12.30 uur – 14.00 uur

koffie met Zeeuwse bolus achter in de kerk
boeiende presentatie in de kerk
gebruik maaltijd in één van de Aardenburgse restaurants.
Kostprijs € 20,- (excl. consumpties).

14.30 uur aanvang Middagprogramma. (Kostprijs € 7,50 incl. 1 consumptie)
Keuze uit:
boeiende stadswandeling door Aardenburg ‘Van Steen tot Inktpot’ met
bezoek aan St.Baafskerk en Doopsgezinde kerk.
bezoek/rondleiding Struisvogelboerderij Monnikenwerve
bezoek/rondleiding Slakken In den Wijngaard
met tot slot een drankje.
17.00 uur einde programma.
Voor deelname aan de maaltijd en/of het middagprogramma dient u zich vooraf aan te
melden, en wel voor 1 juni a.s. Betaling dient te geschieden bij aanmelding.
Aanmelden en overige inlichtingen
Marc Moens, Parochiekern Aardenburg Weststraat 80, 4527 BV Aardenburg of via email: marcmoens@zeelandnet.nl. Men kan zich aanmelden via het pastoraal centrum in
Oostburg, tel. 0117—453374. Betaling dient te geschieden op rekeningnr. NL72 RABO
0311 848 036 t.n.v. Parochie Heilige Andreas PKC Zuid o.v.v. Bedevaart 2019.
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

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

Nieuw multireligieus leiderschapsprogramma Emoena start
in oktober ook in Nederland

In oktober 2019 gaat in Nederland een nieuw multireligieus leiderschapsprogramma van start onder de naam Emoena. Mgr. Woorts hulpbisschop van het
aartsbisdom Utrecht, is lid van het College van Grondleggers van dit programma
en beveelt het aan bij de doelgroep in de Rooms-Katholieke Kerk.
Het achttiendaagse leiderschapsprogramma is bedoeld voor religieuze voorgangers en
professionals. Deelnemers zijn onder anderen priesters, imams, pandits, dominees en
professionals die veel te maken krijgen met levensbeschouwelijke diversiteit zoals
docenten levensbeschouwing, geestelijke verzorgers en ambtenaren. In zijn rol als lid
van het College van Grondleggers beveelt Mgr. Woorts de training aan bij de
bisdommen en via het bisdom bij diegenen die in aanmerking komen voor dit
programma.
Het programma
Emoena komt overgewaaid uit Frankrijk waar het reeds enkele jaren succesvol is. Het
draagt bij aan sociale cohesie door vriendschapsverbanden te versterken die men
voorheen niet mogelijk had geacht. Thema’s zoals religie en gender, tekst en
interpretatie, nieuwe en oude rituelen komen langs, maar ook wat te doen wanneer men
zich geconfronteerd ziet met morele dilemma’s en hoe om te gaan met conflicten
binnen en tussen gemeenschappen?
In Nederland start een aangepast programma op 28 oktober 2019 dat tweewekelijks
doorloopt tot juli 2020. Deelnemers bouwen samen kennis op over elkaars tradities,
versterken hun dialoogvaardigheden en leiderschapskwaliteiten. De training sluit af met
een gezamenlijk interlevensbeschouwelijk project, met als doel concreet iets te
veranderen en in beweging te zetten in de maatschappij. Het onderwijs is dialogisch,
activerend en ervaringsgericht en vindt plaats op unieke locaties, zoals in het Anne
Frank Huis, het Catharijne Convent, het Rijksmuseum van Oudheden, het Wereldhuis
en tal van heilige plaatsen in Nederland.
Multireligieuze steun
Het programma wordt gedragen door een college van grondleggers, waarin
vertegenwoordigers zetelen van de Protestantse Kerk Nederland, het Nederlands
Verbond voor Progressief Jodendom, de Nederlandse Bisschoppenconferentie, de
Boeddhistische Unie Nederland, de Hindoeraad Nederland, Bahá’igemeenschap
Nederland, het Contactorgaan Moslims en de Overheid en de Raad van Marokkaanse
Moskeeën Nederland. Het college van grondleggers wordt bijgestaan door een
academische en maatschappelijke adviesraad. Primaire academische partner is de
Faculteit Religie en Theologie, Vrije Universiteit Amsterdam.

Meer informatie is te vinden op www.emoena.nl, of door contact op te nemen via
info@emoena.nl.

Gevonden in de Petrus- en Paulukskerk

In de H.H. Petrus- en Pauluskerk is
een handtas gevonden (zie foto). De
rechtmatige eigenaresse kan de tas
tijdens de openingstijden van het
secretariaat komen ophalen.

Vaticaanse Vesakh-boodschap: bevorder waardigheid en
gelijke rechten voor vrouwen

Jaarlijks geeft de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog te Rome een
boodschap uit ter gelegenheid van Vesakh. Op de volle maan van de maand
Vesakh, vallend in april/mei, herdenken boeddhisten de geboorte, ontwaken en
dood van de Boeddha. In 2019 viel Vesakh op 19 mei.

Tekst: Drs. Berry van Oers, Katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog

De Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog roept in de boodschap op de
waardigheid en gelijke rechten van vrouwen en meisjes te bevorderen. “De leringen van
Jezus en van de Boeddha bevorderen de waardigheid van vrouwen”, zegt bisschop
Miguel Ángel Ayuso Guixot, M.C.C.J., secretaris van de Raad. Boeddhistische en
christelijke vrouwen hebben belangrijke bijdragen geleverd aan onze religieuze tradities
en aan de maatschappij als geheel. Anderzijds kan niet ontkend worden dat vrouwen
maar al te vaak discriminatie en mishandeling hebben ondervonden. In sommige tijden
werden religieuze verhalen gebruikt om vrouwen te presenteren als op de een of
andere manier inferieur aan mannen.
Geweld tegen vrouwen en meisjes
In onze dagen is geweld tegen vrouwen en jonge meisjes een wereldwijd probleem dat
meer dan een derde van de vrouwelijke wereldbevolking raakt. Om deze
onrechtvaardige toestanden te bestrijden is het noodzakelijk om aan vrouwen en
meisjes toegang te geven tot educatie, tot gelijke betaling voor gelijk werk, om voor
erkenning te zorgen van hun erfrechten en eigen bezit, hun ondervertegenwoordiging in
politiek, bestuur en besluitvorming op te heffen, om het probleem van de bruidsschatten
te bestrijden, enzovoort.
Bisschop Guixot: ,,De bevordering van gelijkwaardigheid en gelijke rechten dient ook
een plaats te krijgen in de interreligieuze dialoog: meer vrouwen moeten een plaats
krijgen aan de tafel, waar het merendeel nog steeds uit mannen bestaat.’’
Bij die boodschap sluit de Nederlandse Katholieke Contactraad voor Interreligieuze
Dialoog zich graag aan. De boodschap wordt in Nederland door de landelijke katholieke
Contactraad voor Interreligieuze Dialoog toegezonden aan boeddhisten in Nederland.
De boodschappen worden goed ontvangen en helpen bij het opbouwen van goede
relaties. In de boodschappen worden terreinen aangegeven waarop katholieken en
boeddhisten kunnen samenwerken.
Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken

Nieuwsbrief H. Maria Parochie
Als eerste met het laatste nieuws!

■

Zondag 26 mei (10.00 uur)
Vandaag start toeristenpastoraat Vrouwenpolder het seizoen. De laatste viering
van het seizoen wordt gehouden op zondag 8 september 2019. Alle vieringen
beginnen om 10.00 uur en iedereen is van harte welkom. Ook op Hemelvaartsdag en Maria ten Hemelopneming zijn er vieringen. Op 7 juli gaat Leo Fijen voor.

■

Dinsdag 28 mei (14.00 uur)
Adventsviering voor senioren in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg.
Graag vooraf aanmelden.

■

Zondag 9 juni (10.00 uur)
Vandaag begint in de toeristenkerk in Zoutelande het seizoen met een
Pinksterviering. U bent van harte welkom. Op 8 september is de laatste viering
van dit seizoen.

■

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.

■

Zondag 8 september 2016 (10.00 uur)
Vandaag zijn de laatste vieringen van het seizoen in onze toeristenkerken in
Dishoek, Vrouwenpolder en Zoutelande. U bent vanzelfsprekend van harte
welkom om te komen vieren in een van deze toeristenkerken.

Iedereen vult zijn buik,
maar slechts weinigen vullen hun geest!!

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
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