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De oorlog en het einde daarvan  

Deze weken zijn weken van herinnering. Eigen herinneringen heb ik niet. 

Gewoon omdat ik daarvoor te jong ben. Maar ik weet wel, vanaf mijn vroegste 

jeugd, dat in de slotfase van de oorlog mijn opa per ongeluk werd doodgeschoten 

en dat in november van 1944, zijn zoon, mijn oom, op 19-jarige leeftijd dodelijk 

verongelukte, waarbij ook een Amerikaans legervoertuig betrokken was. 

 

Dat oorlog en dood bij elkaar hoorden was mij steeds duidelijk. Ook omdat wij thuis een 

aantal foto’s bewaarden van Amerikaanse soldaten die gesneuveld waren in en rondom 

Kerkrade en door de zusters van het ziekenhuis tussen prachtige bloemen waren 

opgebaard. Wat duidelijk te zien was: het waren heel jonge mannen. Wat we ook 

regelmatig als gezin deden: we reden naar Margraten. Een onmetelijke vlakte met 

allemaal kruizen of andere gedenktekens. En steeds een naam. Duizenden. Het maakte 

je stil. Ook allemaal jonge mannen, in het Limburgse land begraven. Ver van hun thuis 

gesneuveld voor onze vrijheid. Respect. Jaren later in Margraten: onze groep van het 

Parochieel Jongerenwerk staat hand in hand met onze gastgroep uit het Duitse Krefeld. 

Zo’n zeventig jongeren zingen samen: ,,All we are saying, is give peace a chance.’’ 

Samen bezoeken we de graven. Indrukwekkend. Vorige week. Vanwege 75 jaar 

bevrijding op de televisie een eerbetoon aan Engelse veteranen. ,,Ik ben niet de held’’,  

zegt een oude veteraan. ,,De echte helden liggen hier. En hier ligt mijn held. Mijn 

klasgenoot die gesneuveld is. Hij heeft de vrijheid bevochten met zijn leven. Hij is een 

van de echte helden.’’ En hij wrijft over de steen. ,,Ik heb het nog maar pas geleden 

tegen mijn kinderen gezegd. Als ik sterf, en dat zal nu zo lang toch niet meer duren, dan 

wil ik dat een beetje van mijn as dichtbij een echte held mag rusten, in dit graf van mijn 

klasgenoot, mijn vriend. ‘Opdat wij de vrijheid waard blijven.’’ Daartoe roept het 

monument, dat in Kerkrade ons allen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog 

herinnert, ons voortdurend op. Tot op de dag van vandaag. Moge het zo zijn.  

Vicaris W. Wiertz, mede namens vicaris-generaal mgr. H. Lommers en vicaris P. Verbeek



 

Bisschop stemt in met benoeming van Ruud Louwes 

Bisschop mgr. dr. Jan Liesen heeft ingestemd met de benoeming per 26 

september 2019 van Middelburger Ruud Louwes tot lid van het bestuur van de H. 

Maria Parochie Walcheren. Zijn e-mailadres: r.louwes@rkwalcheren.nl.  Ruud 

stelt zich hierna aan u voor. 

 

Opgegroeid in Ulft in de Achterhoek, planologie gestudeerd in Tilburg, officiersopleiding 

gehad in ’t Harde, de parate dienstplicht in Assen vervuld en in 1990 begonnen met 

mijn eerste baan bij RBOI in Rotterdam. Na vijf jaar ben ik verhuisd naar de RBOI-

vestiging en dus ook de stad Middelburg. 

Het adviesbureau heet nu Rho adviseurs voor leefruimte. Ik ben adviseur voor 

eenvoudige en ook nogal complexe projecten. Die projecten variëren: de bouw van één 

nieuwe woning aan de oever van het Veerse Meer aan Noord-Bevelandse kant, het 

aquaduct in de rijksweg A4 in Steenbergen, de N57 rondom Middelburg en het 

Havenplan Breskens. Daarnaast zit ik in kernteams van Rho voor de 

stikstofproblematiek, de Europese Dienstenrichtlijn en de Omgevingswet die het vanaf 

2021 allemaal veel eenvoudiger en beter moet maken als we een initiatief willen 

realiseren in onze leefomgeving. Daarover adviseer ik gemeenten, ministeries en ook 

projectontwikkelaars. Er is veel te doen. 

 

 

Foto: privé archief 

 

 

Op Walcheren ben ik lid van het 

Zeeuws-Byzantijns Koor Srétenieje, in 

verschillende gedaantes: tenor, solist, 

sinds lange tijd bestuurslid en vanaf 

voorjaar 2019 als voorzitter. We 

bereiden ons voor op het zilveren 

jubileum in 2021/2022. 

 

Sinds vier jaar ben ik voorzitter van de 

KBO afdeling Middelburg-Veere. Het is 

een afdeling met vele uiteenlopende 

activiteiten en gelukkig met vele actieve 

vrijwilligers die van alles organiseren en 

nieuwe initiatieven nemen. 

 

Thuis zijn er twee katten, Mimi en Mr 

Kitty, en in Amsterdam woont Micha, 

mijn pleegzoon.

 

Vrijwilligersbeleid 

In de Mariaparochie zal ik me inzetten voor het vrijwilligersbeleid. Er zijn veel 

vrijwilligers, er zijn veel activiteiten, er is veel te doen. Dat zag ik als kerkbezoeker, als 

bestuurslid ga ik het nog nadrukkelijker ervaren. Ik hoop velen van u de komende tijd te 

ontmoeten en eens te bespreken wat ik voor u kan betekenen.

mailto:r.louwes@rkwalcheren.nl


 

Emeritus-pastoor Paul de Maat wijdt zondag iconen in 

Middelburg 

Volgende week zondag, 13 oktober, worden tijdens de eucharistieviering om 

10.00 uur iconen gewijd in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg. 
 
Een icoon dient, om zijn volle betekenis te krijgen, in een officiële viering te worden 
gewijd. Emeritus-pastoor drs. Paul de Maat zal de iconen wijden door de daarvoor 
voorgeschreven gebeden te bidden en ze daarna met gewijd water te zegenen en te 
bewieroken. 
 
Parochianen die zelf een icoon hebben geschilderd of een icoon hebben die zij 
willen laten wijden, kunnen deze voorafgaand aan de viering op de daarvoor 
ingerichte plaats vooraan in de kerk plaatsen. 
 

 
Deze icoon, geschilderd door Nicolette Meulenbroek, stelt Maria voor naar Ethiopisch voorbeeld 

Foto: Nicolette Meulenbroek 



 

Actie Kerkbalans peilt de waarde van lokale kerken, ook 
onder R.-K. kerkleden! 

Ongeveer een kwart van de Nederlandse bevolking is lid van een kerk. Zij 

vinden hun kerk belangrijk. Maar waarom? Dat wil Actie Kerkbalans nu 
onderzoeken met een landelijke peiling naar de waarde van de kerk. 
 
De peiling bestaat uit een aantal korte vragen en vraagt ongeveer tien minuten tijd. Hij 
is gericht op mensen die op enige manier betrokken zijn bij een lokale parochie of 
gemeente van de vier kerkgenootschappen die samenwerken in Actie Kerkbalans. Dit 
zijn de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Oud-Katholieke 
Kerk en de Evangelische Broedergemeente. 
 
Met Actie Kerkbalans geven deze mensen jaarlijks een bijdrage aan hun eigen lokale 
kerk. De peiling achterhaalt het ‘waarom’ achter de giften. Omdat de peiling mede onder 
parochianen en gemeenteleden van de twee grootste kerkgenootschappen wordt 
gehouden, ontstaat er tevens een beeld van de waarde van kerken voor onze 
samenleving.

 
 
Doe mee en geef het door! 

Het invullen van de peiling kan via www.kerkbalans.nl/peiling2020.  De uitkomsten 

worden bekendgemaakt met de start van Actie Kerkbalans op vrijdag 17 januari 2020. 
Kerkleden worden van harte uitgenodigd om mee te doen en de peiling weer door te 
sturen naar anderen voor wie dit ook interessant is. 

 

 

http://www.kerkbalans.nl/peiling2020


 

Kardinaal Eijk: ,,Geen eucharistieviering? Dan kerk sluiten!’’ 

Aartsbisschop Eijk heeft alle parochies binnen het aartsbisdom de pastorale 

brief bij het jaar van de eucharistie toegezonden. De inhoud ervan wekte zowel bij 
priesters, pastoraal werk(st)ers, parochiebestuurders, vrijwilligers en last but not 
least ook parochianen niet alleen opperste verbazing, maar vooral ook erg veel 
woede. 
 

 
Tekst: Peter Vrancken 
 
 
 
De brief telt maar liefst 55 pagina’s, is 
een uitvloeisel van het Jaar van de 
eucharistie’ en gebaseerd op de 
Liturgische handreiking Zondagsviering 
bij afwezigheid van een priester’, die de 
Nationale Raad voor Liturgie eind 2018 
heeft uitgebracht. 
 
 
Citaat: ,,Deze handreiking leent zich 
uitstekend om de verhouding tussen het 
aantal Eucharistievieringen en het 
aantal Woord- en Communievieringen 
eens kritisch te benaderen.’’ 
  

Foto: Aartsbisdom Utrecht 

 
 
We citeren uit de pastorale brief van kardinaal Eijk: ,,de Woord- en Communieviering in 
haar huidige vorm kan in parochiekerken de Eucharistieviering niet blijvend vervangen. 
In de Woord- en Communieviering wordt weliswaar uit de Schrift gelezen en kan men 
de Heer ontmoeten en zich met Hem verenigen door de vrucht van de Eucharistie-
viering te ontvangen, maar ontmoet men niet de Heer in de tegenwoordigstelling van 
zijn lijden, kruisdood en verrijzenis in de viering van dit sacrament, dat wil zeggen in de 
viering van het paasmysterie. Sinds de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw 
zijn in vrijwel alle parochies van ons aartsbisdom de Woord- en Communievieringen 
een steeds groter onderdeel van het liturgisch aanbod geworden. De uitzondering is op 
veel plaatsen regel geworden; dat wat bedoeld was en is als een oplossing voor een 
noodsituatie (als een priester onverwacht uitvalt), is tot één van de vaste, ruim van te 
voren ingeplande, varianten van vieren geworden. Veel gelovigen kennen daardoor niet 
of nauwelijks meer het hiervoor genoemde wezenlijke onderscheid tussen een 
Eucharistieviering en een Woord- en Communieviering.’’ 
 
Woord- en communieviering is een noodoplossing 
Eind 2018 heeft de Nationale Raad voor Liturgie de Liturgische handreiking 
Zondagsviering bij afwezigheid van een priester uitgebracht. ,,Deze handreiking 
voorziet in de mogelijkheid van een Woord- en Communieviering, maar dan in de vorm 
van een noodoplossing, wanneer voor een geplande Eucharistieviering door 
onvoorziene omstandigheden plotseling geen priester beschikbaar blijkt te zijn, zoals 
boven geschetst.  



 

Dan kan volgens de eerder genoemde handreiking een Woord- en Communieviering 
plaatsvinden, maar volgens een korte ritus, niet in de vorm waarin die in de meeste van 
de parochies voorkomt en waar de tijdsduur van een Woord- en Communieviering die 
van een Eucharistieviering benadert. 
 
Consultatie 
Over de implementatie van de Liturgische handreiking Zondagsviering bij afwezigheid 
van een priester in het aartsbisdom zullen eerst het Metropolitaan Kapittel en de 
Priesterraad worden geconsulteerd. Deze implementatie zal in het aartsbisdom 
geleidelijk plaatsvinden. Overigens zien we een spontane ontwikkeling waardoor de 
richtlijnen voor de Woord- en Communievieringen uit de Liturgische handreiking als het 
ware al vanzelf geïmplementeerd worden. Want het aantal Woord- en Communie-
vieringen is in de laatste jaren sterk aan het dalen doordat veel kerken gesloten zijn, 
waardoor er minder behoefte aan is’’…. 
Uit dit citaat blijkt, dat er nog overleg zal plaatsvinden. Tegelijkertijd wordt gesteld, dat 
de implementatie geleidelijk zal plaatsvinden. Met andere woorden: het besluit is 
genomen, het overleg kent, ook hier, een zogenoemde ‘top-down-werkwijze’. 
 
Merkwaardig 
Dat is een merkwaardige gedachte. Kardinaal Eijk liep voorop met kerksluitingen. Met 
name financiële aspecten en de terugloop in kerkgangers speelden daarbij een rol. Niet 
een afname van het aantal Woord- en Communievieringen. Dat laatste ontstond eerst, 
na de kerksluitingen. En was het niet kardinaal Eijk die voorspelde, dat er in zijn bisdom 
nog slechts twintig kerken open zouden blijven? 
 
We citeren weer uit de pastorale brief. ,,Voor het sluiten van kerkgebouwen zijn er 
financiële criteria. De parochie moet de kosten voor het onderhoud en eventuele 
restauratie van kerkgebouwen structureel kunnen opbrengen. Daarnaast zijn er 
pastoraal-liturgische criteria voor de sluiting van kerkgebouwen: het geringe aantal 
kerkgangers, het gebrek aan vrijwilligers of hun hoge leeftijd waardoor valt te voorzien 
dat zij niet al te lang meer actief kunnen zijn. Onder deze pastoraal-liturgische criteria 
valt ook de frequentie waarmee in een kerk Eucharistie kan worden gevierd. Wanneer 
deze frequentie heel laag is, kan dat ook een reden zijn om kerksluiting te overwegen. 
Hierbij moet ook de zondagsplicht worden verdisconteerd, die in het eerste hoofdstuk al 
is genoemd: elke katholiek is in principe verplicht en moet ook in de gelegenheid 
worden gesteld om op zondagen en op andere verplichte feestdagen deel te nemen 
aan de Eucharistieviering, de oorsprong en het hoogtepunt van het christelijk leven. 
Bovendien heeft een groeiend aantal pastoraal werk(st)ers het verlangen zich in de 
parochies te wijden aan catechese, diaconie en opbouwwerk, in plaats van voor te gaan 
in liturgische vieringen.’’ 
 
Vooral de laatste regel van bovenstaand citaat is bij veel pastoraal werk(st)ers in het 
aartsbisdom als een donderslag bij heldere hemel binnen gekomen. Waar de 
aartsbisschop die stelling op baseert is de grote vraag.  
 
Geen eucharistieviering? ,,Dan naar kerk waar dat wel zo is’’ 
Het streven moet zijn om parochianen zoveel mogelijk te laten deelnemen aan 
Eucharistievieringen. Wanneer in een kerk op een zondag geen Eucharistie kan worden 
gevierd, dan kan dat een reden zijn om die kerk op de desbetreffende zondag te sluiten 
en de leden van de desbetreffende geloofsgemeenschap ertoe te bewegen naar een 
andere kerk in de buurt te gaan waar wel Eucharistie wordt gevierd. 
 
 



 

Het is dan zaak de leden van de werkgroep of koren en andere vrijwilligers van de 
geloofsgemeenschap waarvan de kerk die zondag gesloten is, een actieve rol te geven 
als misdienaar/acoliet en lector of anderszins in de Eucharistieviering die in de naburige 
kerk zal plaatsvinden.’’ Wat ontbreekt aan de pastorale brief is een definitie van het 
woordje buurt. 
 
Vertaalslag naar midden-Zeeland 
Het werkgebied Boven de Schelde telt momenteel 10 parochiekernen. Binnen de H. 
Maria Parochie Walcheren zijn dat: Middelburg (de H.H. Petrus- en Pauluskerk, de 
Willibrordkapel in Domburg en Zorgcentrum Willibrord) en Vlissingen (Onze Lieve 
Vrouwekerk en Zorgcentrum Ter Reede). 
 
De H. Pater Damiaanparochie telt 8 parochiekernen: 
Goes, H. Maria Magdalena, ‘s-Heerenhoek, H. Willibrordus, Heinkenszand, H. Blasius,  
Kwadendamme, H. Bonifacius, Lewedorp, H. Eligius, Oost-Zuid-Beveland, O.L.V. 
Onbevlekt Ontvangen, Ovezande, O.L.V. Hemelvaart, Schouwen-Duiveland, H. 
Willibrordus, Zierikzee. 
 
Een voorbeeld uitgewerkt 
Wanneer er op een zekere zondag geen eucharistieviering binnen het werkgebied van 
de H. Maria Parochie Walcheren is, zal een parochiaan uit, bijvoorbeeld, Vlissingen, op 
zoek moeten naar een eucharistieviering die in een van de parochiekernen van de H. 
Pater Damiaanparochie wordt gehouden. Dat is immers de dichtstbijzijnde buurtkerk. 
Tja, veel parochianen beschikken vanwege de hoge leeftijd niet meer over eigen 
vervoer en openbaar vervoer op zondag is er niet of nauwelijks…. 
 
Reacties ‘Boven de Schelde’ 
We legden de uitspraak ,, een groeiend aantal pastoraal werk(st)ers heeft het verlangen 
zich in de parochies te wijden aan catechese, diaconie en opbouwwerk, in plaats van 
voor te gaan in liturgische vieringen’’ voor aan de 3 pastoraal werksters die werkzaam 
zijn in het werkgebied Boven de Schelde. 
 
Pastoraal werkster Ria Mangnus noemde de uitspraak ‘prikkelend’. En Wiel Hacking 
was, namens zijn beide collega’s, glashelder in zijn reactie: ,,de pastoraal werk(st)ers in 
het Samenwerkingsgebied Boven de Schelde herkennen zich niet in dit verlangen.’’ 
Deze reacties stemmen, in ieder geval qua strekking, geheel overeen met de 
commentaren die we optekenden bij een aantal pastoraal werkenden elders in het 
land. Resteert de vraag, of die ‘prikkelende’ uitspraak gebaseerd is op enig 
onderzoek. Of wordt er eigenlijk alleen maar een proefballon opgelaten, waarvan 
de uitkomst al vaststaat? 
 
 
 
 

 

Wilt u reageren op dit artikel? 

Stuur uw mail naar: nieuws@rkwalcheren.nl 

 

 
 

https://paterdamiaanparochie.nl/kerkenpresentatie/kerk-goes/
https://paterdamiaanparochie.nl/s-heerenhoek/
https://paterdamiaanparochie.nl/heinkenszand/
https://paterdamiaanparochie.nl/kwadendamme-2/
https://paterdamiaanparochie.nl/lewedorp/
https://paterdamiaanparochie.nl/oost-zuid-beveland/
https://paterdamiaanparochie.nl/oost-zuid-beveland/
https://paterdamiaanparochie.nl/ovezande-2/
https://paterdamiaanparochie.nl/schouwen-duiveland/
https://paterdamiaanparochie.nl/schouwen-duiveland/
mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

Verdiepend programma tijdens kloostermeerdaagsen 

Zoekt u inspiratie voor uw persoonlijke ontwikkeling en/of heeft u heeft 

behoefte aan een adempauze?  Vadere biedt met de kloostermeerdaagsen een 
verdiepend programma aan rondom verschillende thema’s waarin u uzelf kunt 
verdiepen in het kloosterleven én waarin thema’s uit het dagelijkse leven 
verdiept worden door middel van leuke werkvormen, workshops en 
gesprekken. 
 
Door het ritme van de dag kunt u aandacht geven aan datgene dat centraal staat in 
de kloosters zoals stilte, rust, bezinning en ontmoeting. Vadere biedt verschillende 
programma’s met uiteenlopende thema’s. Vadere bestaat uit verschillende 
professionals die ieder een eigen aandachtspunt hebben. Ons comité van 
aanbeveling bestaat uit mensen zoals Annemiek Schrijver, Inez van Oort, broeder 
Thomas Quartier en broeder Gerard Mathijsen. Zij onderschrijven het doel en de 
visie van Vadere. 
 
Op dit moment worden er twee meerdaagsen aangeboden: 

1. ‘Ruimte nemen in je eigen tijd’. Vrijdag 18 oktober vanaf 14.00 tot zondag 20 
oktober 14.00 uur, Abdij Koningshoeven te Tilburg 

2. ‘Omgaan met eigen verlieservaringen’, dinsdag 12 november vanaf 11.00 tot 
donderdag 14 november 10.00 uur, Abdij Lilbosch te Echt  

 
Meer informatie 
Zie voor meer informatie www.vadere.nl 
 

 

Uitvaartverzorging H. Jobse www.hjobse-uitvaart.nl 

0118 – 462205 

http://www.vadere.nl/
http://www.hjobse-uitvaart.nl/


 

Bisschoppen organiseren voorjaar 2020 een 
jongerenbedevaart naar Rome 

De Nederlandse bisschoppen organiseren in het voorjaar 2020 een 

jongerenbedevaart naar Rome. De pastorale teams van alle parochies is 
gevraagd om na te denken over de mogelijkheden om deze reis onder de 
aandacht te brengen van jongeren. De inschrijving is in september begonnen. 
  
De jongerenbedevaart wordt georganiseerd, nadat vorig jaar in Rome de 
bisschoppensynode plaatsvond over ‘jongeren, het geloof en de onderscheiding van 
de roeping’ (3-28 oktober 2018). De synode was een gezamenlijk op weg zijn van 
bisschoppen uit de Wereldkerk. Omdat aan deze synode ook jongeren deelnamen, 
was het ook een gezamenlijke tocht met hen. 
 
In de brief aan de pastorale teams schrijven Mgr. Mutsaerts (bisschop-referent voor 
jongeren) en Mgr. Woorts (bisschop-referent voor bedevaarten): ,,Omdat het niet 
altijd eenvoudig is om je roeping te onderscheiden en de goede koers te kiezen in je 
leven, vraagt de paus om een vernieuwd commitment van de kant van de hele Kerk  
-priesters, religieuzen, pastoraal werkers en opleiders-  op het terrein van jongeren-
werk en roepingenwerk. Met deze landelijke reis willen we hier als Nederlandse Kerk 
mede invulling aan geven.’’ 
 
Slotdocument 
Het Slotdocument van de bisschoppensynode noemt het verhaal over de Emmaüs-
gangers (Lucas 24, 13-35) ‘paradigmatisch’ als het gaat om de zending van de Kerk 
ten aanzien van de jongere generaties: 1) ,,Hij liep met hen mee’’ (Lucas 24, 15), 2) 
‘Hun ogen gingen open’ (Lucas 24, 31), 3) ,,Zij stonden onmiddellijk op’’ (Lucas 24, 
33). 
 
,,De Nederlandse bisschoppen hopen en bidden dat jongeren deze ervaring zullen 
hebben tijdens deze bedevaart, dat de Heer met hen meeloopt en hen roept om Hem 
te volgen”, aldus de brief. De bisschoppen hopen dat de pastorale teams jongeren 
van harte willen uitnodigen, omdat ,,de ervaring leert dat een pelgrimage naar Rome 
een grote verrijking is voor hun geloofsleven, voor hun onderlinge band en hun band 
met de Kerk.’’ 
 
De bedevaart vindt plaats van 26 april tot en met 2 mei 2020 en is voor jongeren van 
18 tot en met 28 jaar. Er kunnen maximaal honderd jongeren deelnemen. In Rome 
worden de jongeren in verschillende groepen begeleid door enkele priesters en 
diakens uit diverse Nederlandse bisdommen die Rome goed kennen. 

Jongerenbedevaart Rome in het kort: 
Periode  van 26 april tot en met 2 mei 2020 
Organisatie  Jong Katholiek en Huis voor de Pelgrim 
Contactgegevens 
en aanmelden Huis voor de Pelgrim, e-mail info@huisvoordepelgrim.nl 
Telefoon: 043-3215715 
Maximum aantal 
deelnemers  100 jongeren van 18 tot en met 28 jaar 
Prijs   € 439,- (vroegboekkorting tot 31 december 2019, daarna zal de 
prijs hoger liggen). 
 

http://jongkatholiek.nl/artikelen/bisschoppen-organiseren-jongerenbedevaart-naar-rome/
mailto:info@huisvoordepelgrim.nl


 

Overige bijzonderheden 
Zondag 26 april vertrek per vliegtuig. Deze bedevaart is een reis naar Rome, naar de 
graven van de apostelen Petrus en Paulus. Tijdens de bedevaart wordt elke dag de 
eucharistie gevierd op een bijzondere plaats, waaronder in de St. Pieter en in de 
oudste Mariakerk van het Westen: de Santa Maria Maggiore. Uiteraard is er ook de 
audiëntie met de paus op het St. Pietersplein. 
 

 
 

De deelnemers logeren in de 
jeugdherberg van de paters Teatijnen 
in het centrum van Rome, naast de 
grote basiliek van Sint Andreas. 
Verreweg het meeste in Rome zal te 
voet of met het openbaar vervoer 
worden gedaan. Een goede conditie en 
goed kunnen lopen is daarom een 
vereiste, mede vanwege het ‘stevige’ 
programma en de vele indrukken die 
opgedaan worden

.Terugreis 
Op zaterdag 2 mei reizen de deelnemers per vliegtuig terug naar Nederland. 
 
 

 
 

Voor ongeveer 2 euro per 

week kunt u op deze plaats 

adverteren 

Info: Herman Maas 

0118 – 430377 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 



 

Mgr. Hendriks presenteerde tijdens zijn 40-jarig priesterfeest 
een nieuw boek: ‘Doe maar wat Hij u zeggen zal’ 

Mgr. dr. Jan Hendriks, bisschop-coadjutor van bisdom Haarlem-Amsterdam, 

heeft vorige week vrijdag, 27 september, tijdens zijn 40-jarig priesterjubileum een 
nieuw boek gepresenteerd. Het boek heeft de titel ‘Doe maar wat Hij u zeggen zal’ 
en bevat overwegingen bij de zondagen van het liturgisch jaar (jaar A). 
 
Het liturgisch jaar A begint zondag 1 december 2019 op de eerste zondag van de 
Advent. Op die zondag wordt door KRO-NCRV ook het ‘Geloofsgesprek’ uitgezonden, 
dat Leo Fijen op de jubileumdag had met mgr. Hendriks. 
 
Het boek bevat overwegingen bij de thematiek van de zondag. De teksten zijn bedoeld 
om een verband te leggen tussen de thema’s van het te lezen evangelie en algemeen 
menselijke en actuele thema’s. Mgr. Hendriks hoopt dat iedereen die het boek leest of 
gebruikt er inspiratie in mag vinden om te doen wat Hij ons zeggen zal. Dat verwijst ook 
naar de wapenspreuk van de bisschop. 
 
Mgr. Hendriks deed alle, bijna tweehonderd, mensen die na afloop van de feestelijke 
Eucharistieviering de receptie bezochten, het boek cadeau! 
 
Aankondiging mgr. Punt 
Aan het einde van de viering feliciteerde bisschop Jozef Punt mgr. Hendriks. Hij greep 
deze gelegenheid aan om er op te wijzen dat hij zelf in de zomer van 2020, niet lang 
voor zijn 75ste verjaardag, zijn 25-jarig bisschopsjubileum hoopt te vieren. Het lijkt hem, 
zei hij ,,een mooi moment om de staf dan over te dragen aan mgr. Hendriks’’, die in 
januari 2019, vanwege de gezondheid van mgr. Punt en op diens verzoek, al tot 
coadjutor (dat wil zeggen opvolger) is benoemd. De bisschop gaf aan het bisdom bij 
mgr. Hendriks in goede handen te weten. 
 

 

 

‘Doe maar wat hij u zeggen zal’ 
(Adveniat) 

 
Overwegingen bij de zondagen van het 
liturgisch jaar (jaar A). 

Prijs: € 19,95. ISBN: 9789493161177 

 

H. Maria Parochie Walcheren 
 

Een vitale geloofsgemeenschap! 
 

 



 

Aftrap bisdombedevaart in Bergen op Zoom 

Met een hartelijk ontvangst in het schoolgebouw van Roncalli te Bergen op 

Zoom, werden de bedevaartgangers die op vrijdag 18 oktober naar Italië 
vertrekken bijgepraat met de laatste informatie over de bedevaart. De startmiddag 
op zondag 29 september was de laatste voorbereidende bijeenkomst op de 
bedevaart. 
 
Banden met Sotto il Monte 
De keuze om de samenkomst te houden in het schoolgebouw van Roncalli 
Scholengemeenschap te Bergen op Zoom is niet toevallig. Roncalli heeft sterke banden 
met Sotto il Monte, de geboorteplaats van de heilige paus Johannes XXIII. De 
bedevaart van het bisdom Breda doet op vrijdag 18 oktober 2020 deze plaats aan. 
 
Hartelijk ontvangst 
De school ontving de bedevaartgangers uiterst hartelijk. Onder het genot van koffie en 
appelflappen ontmoetten de bedevaartgangers elkaar. Voor sommigen was het een 
hernieuwde kennismaking. Geerten Kok presenteerde het programma van de bedevaart 
en verstrekte praktische informatie over hotels en opstapplaatsen. 
 
Bisschop Liesen zegende de Benedictuskruisjes waaraan de deelnemers elkaar kunnen 
herkennen. Onder leiding van Jan Schuurmans repeteerden de deelnemers enkele 
liederen die tijdens de bedevaart gezongen worden. 

Roncalli: verbindend 
Een jaar lang hield het Sint Franciscuscentrum een voorprogramma rondom de 
benedictijnse spiritualiteit. Tijdens deze laatste bijeenkomst stond Sotto il Monte 
centraal. Leo Goossens, conrector van Roncalli Scholengemeenschap, belichtte de 
relatie van de school met Sotto il Monte. De school is op 15 september 1960 in gebruik 
genomen en op 6 februari 1961 ingezegend. ,,Juist in deze periode was Johannes XXIII 
paus. Roncalli is zijn familienaam’’, aldus conrector Goossens. ,,De school koos voor 
het gebruik van deze familienaam. Bij de inzegening waren de broer en een nicht van 
de paus aanwezig, samen met de burgemeester van Sotto il Monte.’’ 
 
,,Paus Johannes XXIII is voor ons een bijzonder inspirerend persoon. Hij stond open 
voor mensen met andere overtuigingen en zette concrete stappen naar andere 
christelijke kerkgemeenschappen. Onze school heeft dit concreet gedaan door in 1971 
te fuseren met de protestants-christelijke Juliana-MAVO in Bergen op Zoom. Sinds die 
periode zijn wij een interconfessionele samenwerkingsschool die voor iedereen 
openstaat.’’ 
 
Benedictijnse invloed in het schoolgebouw 
Het gebouw van de Roncalli Scholengemeenschap draagt een licht benedictijns 
karakter. De architect Jos Bedaux wordt gerekend tot de Bossche school, een groep 
architecten die zich liet inspireren door het gedachtegoed van de benedictijn Hans van 
der Laan (1905-1991), oorspronkelijk monnik van de Sint Paulusabdij in Oosterhout en 
later van de abdij Sint Benedictusberg in Vaals. 
 

Bron: Bisdom Breda; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 
 



 

 

 
 
 
 

 

Wim van den Berg rector oud-Katholieke kerk Middelburg 
De aartsbisschop van Utrecht van de oud-Katholieke kerk, mgr. dr. Joris Vercammen, 
heeft tot rector van de Oud-Katholieke Statie Zeeland, toegewijd aan de H. Augustinus, 
aangesteld de Zeereerwaarde heer Wim van den Berg. 
 
De installatie zal door de aartsbisschop worden verricht tijdens de eucharistieviering op 
zondag 27 oktober 2019 om 14.30 uur in de kerk aan de Zuidsingel 70 te Middelburg. 
 
Aansluitend is er een samenzijn om elkaar te ontmoeten en de nieuwe rector te 
feliciteren.  
 
U bent van harte welkom. In verband met de voorbereidingen stellen wij het op prijs als 
u laat weten of u komt en met hoeveel personen, graag vóór 15 oktober a.s. E-mail: 
myriam.bullens@gmail.com of  telefoon/whatsapp 00 32 468 32 86 63  
 
Wim van den Berg blijft tevens pastoor van de parochie H. Maria Magdalena te 
Eindhoven. 

mailto:myriam.bullens@gmail.com


 

Speelfilm Heilige Damiaan 

Op dinsdag 15 oktober zal pastor Wiel Hacking de speelfilm over de heilige 

Damiaan aanbieden. De vertoning van de film vindt plaats in de pastorie naast 
de H. Blasius-kerk, Kerkdreef 4 in Heinkenszand (of bij grote belangstelling in 
de kerk zelf). Aanvang 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar in 
gesprek te gaan over het levensverhaal van Pater Damiaan. 
 
Hawaï, 1873. 
De vulkanische archipel in de Stille Oceaan is een onafhankelijk koninkrijk. Britten en 
Amerikanen lobbyen er om de macht. Kalaupapa is een afgesloten en moeilijk te 
bereiken schiereiland in het noorden van Molokai, een van de eilanden van de 
archipel. Vanaf 1865 is er een melaatsenkolonie gevestigd.  
 
Niemand bekommert zich om hen en 
het wordt snel een oord van verderf, 
vol misdaad, corruptie, diefstal en 
prostitutie. De 33-jarige Damiaan wordt 
naar Molokai gestuurd om er de orde 
en het gezag te herstellen en het 
christendom te prediken. Tegen alle 
verwachtingen in slaagt hij erin het 
vertrouwen van de bevolking te winnen 
en rust en kalmte op het eiland te 
brengen. Hij begint aan een kruistocht 
tegen de melaatsheid en voor een 
menswaardige behandeling van de 
zieken. 
 
 
Bron: nieuwsbrief H. Pater 
Damiaanparochie 

 

 
 

 

 
 
 
 

Lief en leed 

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

Overleden 

Magdalena Cornelia Torbijn-Wondergem op 27 september 2019 

 

Wij wensen de nabestaanden veel kracht en bemoediging toe. 
 

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

redactionele verantwoordelijkheid is niet op deze rubriek van toepassing! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren op een artikel? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

 
 

 

 

 

 

 

 

In onze nieuwsbrief leest u ook 
nieuws 

dat u nergens anders leest! 
 
 
 

 
 

 
 

Aartsbisschop Vercammen van de oud-Katholieke kerk 
treedt af 

De aartsbisschop van Utrecht, Mgr. dr. Joris A.O.L. Vercammen, treedt op 11 

januari 2020 af. 
 
In een brief, die komende zondag in de parochies van zijn bisdom wordt voorgelezen, 
zegt Vercammen (66) zijn werk van harte en met vreugde te hebben gedaan. ,,Ik heb 
duidelijk een richting gewezen, vanuit de overtuiging dat we als oud-katholieken een 
belangrijke bijdrage te leveren hebben aan de toekomst van de oecumene en van de 
Kerk.’’ 
 
Hij zegt er vertrouwen in te hebben dat zijn terugtreden aan de geestelijken en leken 
van zijn bisdom de ruimte geeft een solide basis voor de toekomst te leggen. Bij het 
vacant komen van de zetel van Utrecht is het bijna twintig jaar geleden dat Vercammen 
tot opvolger werd verkozen van aartsbisschop A.J. Glazemaker. 
 
De nieuwe aartsbisschop moet binnen zes weken na het vrijkomen van de zetel 
worden gekozen. 
  

 
 
 
 
 
 

 

Doe mee aan de enquête van Kerkbalans 

https://kerkrentmeester.nl/webforms/index/index/id/53/?___store=krm_nl 

Het kost u ongeveer 8 minuten 

https://kerkrentmeester.nl/webforms/index/index/id/53/?___store=krm_nl


 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
■ Zaterdag 5 oktober (15.00 uur) 

Mannenensemble Lezzom en Te Quiero geven een herfstconcert in de H.H. 
Petrus- en Pauluskerk in Middelburg. Kaarten kosten € 10.00. U las er meer over 
in nieuwsbrief 415. 
 

 
■ Zondag 13 oktober (10.00 uur) 

 Emeritus-pastoor Paul de Maat wijdt tijdens de eucharistieviering in de H.H. 
Petrus- en Pauluskerk in Middelburg iconen. U leest er meer over elders in deze 
nieuwsbrief. 

 
 
■ Dinsdag 15 oktober (19.30 uur) 

Pastoraal werker Wiel Hacking vertoont de speelfilm over de H. Pater Damiaan in 
de pastorie naast de H. Blasius-kerk, Kerkdreef 4 in Heinkenszand (of bij grote 
belangstelling in de kerk zelf). 
 

 
■ Donderdag 24 oktober (19.30 uur) 

Presentatie van het parochieplan aan de parochiekerncommissies van de Heilige 
Damiaanparochie en de vrijwilligers van de Heilige Maria Parochie Walcheren 
plaats in de parochiezaal, Burgemeester Lewestraat 11 in Lewedorp. U las hier 
meer over in onze nieuwsbrief van 6 september jl. 

 
 
■ Zaterdag 26 oktober (19.30 uur) 

Mis voor de vrede. Herdenkingsconcert 75 jaar Slag om de Schelde in de Grote 
of Maria Magdalenakerk in Goes. U leest hier binnenkort meer over in deze 
nieuwsbrief. 

 
 
■ Zondag 27 oktober (14.30 uur) 

Installatie van  rector Wim van den Berg in de Oud-Katholieke kerk aan de 
Zuidsingel 70 in Middelburg door de aartsbisschop van Utrecht, mgr. dr. Joris 
Vercammen. 

 
 
■ Zaterdag 2 november (20.00 uur) 

Mis voor de vrede. Herdenkingsconcert 75 jaar Slag om de Schelde in de Sint 
Jacobskerk in Vlissingen. Organisatie: Vlissingse Oratoriumvereniging. U leest 
hier binnenkort meer over in deze nieuwsbrief.  

 
 



 

 

■ Zaterdag 9 november (14.00 uur) 
Zangdag van de gezamenlijke koorkringen in Zeeland in de Onze Lieve Vrouw 
Hemelvaartkerk in Ovezande. Inleiders zijn Jan Schuurmans, medewerker 
Kerkmuziek bisdom Breda en Marcel Mangnus, organist van de H. 
Willibrordusbasiliek te Hulst en adviseur van Koorkring Zeeuws-Vlaanderen. 

 
 
■ Dinsdag 12 november (19.30 uur) 
 Presentatie van het parochieplan plaats aan alle belangstellende parochianen 

van de H. Pater Damiaanparochie en de H. Maria Parochie Walcheren in de 
parochiezaal, Burgemeester Lewestraat 11 in Lewedorp. 

 
 
■ Zondag 17 november 
 Werelddag van de Armen. 
 
 
■ Zaterdag 30 november (19.00 uur) 

Viering uit dankbaarheid in de parochiekerk van O.L. Vrouw Hemelvaart, 
Raadhuisstraat 134 in Hoogerheide van toeristenpastor in Dishoek, drs. René 
Heinrichs. U leest er binnenkort uitvoerig over in een van onze komende 
nieuwsbrieven. 

 
 
 
 
 
 

2020 
 
■ Woensdag 8 april 2020 (19.00 uur) 
 Chrismamis in de Heilige Willibrordusbasiliek in Hulst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Keer nooit terug bij degene, 
die je kapot heeft gemaakt!! 



 

 

 

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

 

Openingstijden secretariaten 
 
Parochiekern Middelburg 
Dinsdag en donderdag 
09.00-11.30 uur  
Telefoon: 0118 - 612860 
Lombardstraat 1 
4331 AA  MIDDELBURG 
secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl 
 
Parochiekern Vlissingen 
Woensdag en 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, Ria Mangnus en Alida 

van Veldhoven 
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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