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Voortgang Parochieplan Boven de Schelde vertraagd 

Op 23 september heeft een grote delegatie van de besturen van de Heilige Maria 

Parochie Walcheren en van de Heilige Pater Damiaanparochie alsmede het 
complete pastorale team gesproken met bisschop mgr. Jan Liesen en zijn staf 
over het parochieplan 2019-2022. 
 
,,De bespreking is in goede sfeer verlopen en heeft als resultaat, dat het plan op een 
aantal punten van aanvullende suggesties is voorzien. In grote lijnen blijft de strekking 
van het plan overeind. De suggesties zullen nog worden verwoord in een brief, die door 
Geerten Kok, bisschoppelijk gedelegeerde voor de kerkopbouw, naar verwachting eind 
oktober zal worden verstuurd’’, aldus Wiel Hacking, teamleider van de pastores en 
deelnemer aan het gesprek met de bisschop en zijn staf. 
  
Een en ander betekent, dat de eerder geplande presentaties van het parochieplan op 
24 oktober (aan parochiekerncommissies van de Damiaanparochie en aan vrijwilligers 
van de Heilige Maria Parochie Walcheren) en op 12 november (aan belangstellende 
parochianen) te optimistisch van aard waren en daarom nu moeten worden uitgesteld. 
 
Het parochieplan geldt voor de jaren 2019 tot en met 2022. Voordat het is vastgesteld 
en kan worden uitgevoerd, is al een volledig kalenderjaar verstreken. 
 
Zodra de presentaties kunnen plaatsvinden, leest u er meer over in deze 
nieuwsbrief. 
 
 
 



 

Standpunt kardinaal Eijk over kerksluitingen maakte tongen 
los 

Het artikel over kardinaal Eijk in onze vorige nieuwsbrief heeft nogal wat tongen 

los gemaakt. In dat artikel nam Eijk een door velen, zowel pastoraal werkers als 
parochianen, het standpunt in dat  kerken ,,gesloten moesten blijven op zondag, 
wanneer er geen eucharistieviering gehouden kan worden.’’ Bovendien stelde 
Eijk, dat ,,een groeiend aantal pastoraal werk(st)ers het verlangen heeft zich in de 
parochies te wijden aan catechese, diaconie en opbouwwerk, in plaats van voor 
te gaan in liturgische vieringen.’’ 
 
Enkele ontvangen reacties. 
Een pastoraal werkster uit het Aartsbisdom Utrecht en abonnee van onze nieuwsbrief 
schreef ons: ,, wat een vreselijk bericht hè. De Pastorale brief is bij ons in het team 
besproken, toen ik op vakantie was, en volgens de rest van het team gaat er niet veel 
veranderen, maar als ik dit weer zo lees krijg ik toch wel de kriebels.’’ 
 
Een uitvoerige reactie ontvingen we van een wat oudere parochiaan uit Aagtekerke. Zij 
schreef: 
,,Ik vind de ideeën van aartsbisschop Eijk nogal aanmatigend. Beslissingen over het 
gebruik van kerken behoren in eerste instantie te liggen bij degenen die er gebruik van 
maken, en behoren onafhankelijk te zijn van de aard of ‘importantie’ van de liturgische 
bijeenkomsten. In tweede instantie kan natuurlijk de financiële haalbaarheid meespelen! 
 
Tot de groep van gebruikers behoor ik maar zeer zijdelings. Ik ben bijna 70, heb 
vroeger buitengewoon veel uren in R.-K. kerken doorgebracht tijdens vieringen en 
diensten van uiteenlopende aard, maar mijn overtuigingen zijn veranderd, en ik geloof 
niet meer in een persoonlijke god, en beschouw de R.-K liturgie als tijdgebonden en 
achterhaald. Toch kom ik nog wel eens in een kerk of kapel, voor enkele ogenblikken 
van stilte en bezinning. Helaas zijn er nog maar weinig kerken en kapellen buiten 
“diensttijd” open, en zijn er op Walcheren sowieso heel weinig. 
 
Zelfs al zouden grote kerken uit financieel oogpunt (moeten?) worden gesloten, dan nog 
vind ik dat kleinere gebedsruimten op zoveel mogelijk plaatsen in stand moeten blijven, 
toegankelijk voor iedereen ongeacht religie of levensbeschouwing, en los van het feit of 
er eucharistievieringen of andere vieringen worden gehouden. Ieders welzijn is erbij 
gebaat, dat hij of zij van tijd tot tijd in een geheiligde of gezegende ruimte met zichzelf 
en zijn oorsprong in contact kan komen, alleen of met een groepje geestverwanten. 
Christelijke en andere gezindten zouden daarvoor de handen ineen moeten slaan, en 
de instandhouding van deze ruimten als één van hun opdrachten moeten beschouwen. 
Omdat dit, zeker in deze gejaagde tijd, groot belang heeft voor de geestelijke 
gezondheid van iedereen, zou de overheid hieraan zeker ook moeten bijdragen. 
 
Voor u als praktiserende katholieken heeft deze persoonlijke mening misschien weinig 
te maken met de problemen waarmee u op dit ogenblik wordt geconfronteerd. Maar ik 
denk toch dat in de nabije of iets verdere toekomst, als de kerken nòg verder leeglopen 
en het aantal priesters nòg verder afneemt, deze zaken wel degelijk een rol gaan 
spelen.’’ 
 
Verbolgen 
En een lezeres uit Middelburg reageerde verbolgen. ,,Voor de pastorale brief van mgr 
Eijk heb ik maar één woord: verbijsterend. Ik ben niet gauw stil, maar hier heb ik geen 
woorden voor!’’ 
 



 

Ondemocratisch 
En een Vlissingse abonnee merkte het volgende op. ,,De pastorale brief van mgr. Eijk 
bewijst weer eens, hoe ondemocratisch onze kerk functioneert. En dat geldt voor alle 
geledingen. Aan ons als gelovigen wordt een bijdrage aan de jaarlijkse actie Kerkbalans 
gevraagd, een bijdrage aan de Vastenactie en doen vervolgens wekelijks tijdens de 
vieringen onze bijdrage in de collectemandjes. Daar zijn we goed voor en ook goed in. 
Voor de rest wordt alles voor ons bepaald, zonder enig overleg, zonder enige inspraak. 
We zijn als parochianen volledig rechteloos, maar houden de kerk wel overeind. Ik 
adviseer de kardinaal om zijn focus serieus te richten op een democratiseringsproces 
binnen de R.-K.-kerk. En wij kunnen daar als parochianen op Walcheren als eerste mee 
beginnen, want het treft ons ook.’’ 
 
 
 

Secretariaat Vlissingen voortaan op maandag gesloten 

Sinds 1 oktober is het parochiesecretariaat in en Vlissingen op maandag 

gesloten. 
 
Het secretariaat is nu geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 11.30 uur 
 
 

 
 

Voor ongeveer 2 euro per 

week kunt u op deze plaats 

adverteren 

Info: Herman Maas 

0118 – 430377 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 



 

H. Pater Damiaanviering 

Op zondag 13 oktober om 10.00 uur vieren we op feestelijke wijze de 

Eucharistie in de kerk van de H. Blasius te Heinkenszand ter ere van de H. 
Damiaan. 
 
Voor deze gezamenlijk viering van de parochie nodigen wij u van harte uit. Vooral 
ook de kinderen want er is kindernevendienst. Na de viering is er samenzijn rond 
koffie, thee, limonade en iets lekkers. Er is in de andere kerken van de Pater 
Damiaanparochie op deze zondag geen viering. 
Pater Damiaan besteedde zijn leven aan de zorg voor de lepra-patiënten op het 

eiland Molokai in de Grote Oceaan. Hij is zelf aan de ziekte overleden. In 2009 werd 

hij door paus Benedictus XVI heilig verklaard en benoemd tot beschermheilige van 

leprapatiënten en lijders aan de ziekte aids. De collecte tijdens de viering – die we 

sterk aanbevelen – is bestemd voor de aidsweeskinderen in het Palabana-kinderdorp 

in Zambia. Lees hiervoor ook het hartelijke artikel van Anne Martens, ’De heilige en 

de aidsweeskinderen’. 

Bron: nieuwsbrief H. Pater Damiaanparochie 

 

 

 

 

 

 

Uitvaartverzorging H. Jobse www.hjobse-uitvaart.nl 

0118 – 462205 

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


 

Kardinaal Eijk: daling 7 procent euthanasiegevallen draagt 
bij aan algemeen welzijn 
Recent heeft het Openbaar Ministerie vervolging ingesteld tegen een arts die 

het leven van een demente vrouw zou hebben beëindigd zonder de actuele 
levens- of stervenswens te hebben geverifieerd. Nu deze arts is vrijgesproken, 
houdt kardinaal Eijk, referent voor medisch-ethische kwesties namens de 
bisschoppenconferentie, deze zaak tegen het licht. Overigens heeft het 
Openbaar Ministerie cassatie ingesteld tegen de vrijspraak. 
 
,,Wat moet iemand concluderen die de opvatting is toegedaan dat het menselijk 
leven een intrinsieke waardigheid heeft en daarom nooit mag worden beëindigd?’’, 
vraagt de kardinaal zich af. ,,Die zou het liefst zien dat euthanasie, hulp bij suïcide en 
levensbeëindiging zonder verzoek nooit zouden plaatsvinden.’’ 
 
Niets bereikt? 
Het Openbaar Ministerie heeft in de laatste jaren in een aantal euthanasiezaken 
vervolging ingesteld. Nu oordeelt de rechter over een arts tegen wie vervolging is 
ingesteld dat zij zorgvuldig heeft gehandeld. Moet daarom worden geconcludeerd dat 
met de vervolging door het Openbaar Ministerie niets is bereikt? 
 

 

Foto: Aartsbisdom Utrecht 

 
 
,,Dit zou een overhaaste conclusie 
zijn’’, stelt kardinaal Eijk. ,,Het aantal 
gevallen van euthanasie en hulp bij 
suïcide is sinds 1990, het jaar dat daar 
het eerst onderzoek naar is gedaan, 
fors gestegen. Het aantal bij de 
Regionale Toetsingscommissies 
gemelde gevallen van levensbeëin-
diging op verzoek daalde echter van 
6.585 in 2017 naar 6.126 in 2018. Dit 
komt neer op een daling van circa 7%.

 
Vermoed wordt dat artsen onzeker zijn geworden en daardoor terughoudend bij het 
inwilligen van euthanasieverzoeken. Omdat de eigen arts vaker weigert om euthanasie 
toe te passen, wenden mensen zich in een significant hogere frequentie tot de Levens-
eindekliniek in Den Haag om door een hierbij aangesloten arts het leven te laten 
beëindigen.’’ 
 
Toch noemt de referent voor medisch-ethische kwesties een daling van het aantal 
gevallen van levensbeëindiging op verzoek met 7% niet zonder betekenis. ,,Het is in 
ieder geval een relatieve bijdrage aan het Algemeen Welzijn, dat volgens de katholieke 
Kerk het basisprincipe is van de sociale ethiek. … Zet deze daling zich door? Of vatten 
artsen door bovengenoemde uitspraak van de rechter weer moed? De jaarverslagen 
van de Regionale Toetsingscommissie zullen het leren.’’ 

Lees hier het hele artikel van kardinaal Eijk. 
 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2019/09/Euthanasie-bij-dementie-Eijk-2019-09-14-def.pdf


 

Emeritus-pastoor Paul de Maat wijdt zondag iconen in 
Middelburg 

Komende 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. 
 
 

 
Een icoon, geschilderd door Nicolette Meulenbroek, met Sint 

Augustinus. 
Foto: Nicolette Meulenbroek 



 

Film en gesprek 

Ook in het seizoen 2019/2020 willen we weer een aantal avonden aanbieden met 

een combinatie van maaltijd, ontmoeting en film(gesprek). 
 
Daarbij is intussen een leuke taakverdeling ontstaan, die we graag voortzetten: Egbert 
Rietveld zorgt voor de maaltijd (soms met ondersteuning van een van de deelnemers), 
Wiel Hacking voor de techniek waarmee de film vertoond kan worden. Het leiden van 
het gesprek over de betreffende film doen zij samen. Het is verrassend om samen te 
ontdekken, welke aspecten en lagen er allemaal in een bepaald filmverhaal gevonden 
kunnen worden. 
 
Voor het nieuwe seizoen willen we beginnen met de tragikomische film Nebraska 
(2013). Woody Grant krijgt een brief van een neploterij, waardoor hij in één klap rijk zou 
zijn. Eén miljoen dollar staat op het spel. Voorwaarde is wel dat hij de prijs gaat ophalen 
in Lincoln, Nebraska, zo’n duizend kilometer van zijn woonplaats. Die kans laat hij zich 
niet ontgaan, zelfs als dat betekent dat hij de hele afstand te voet moet afleggen. 
 
We komen op 16 oktober 2019 bijeen in de Dorpskerk, Dorpsstraat 71 in Heinkens-
zand. De maaltijd vangt aan om 18.00 uur, de filmvertoning om 19.00 uur. Voor 
deelname kunt u zich aanmelden, noodzakelijk om de maaltijden te kunnen 
voorbereiden. Dit kan bij ds E. Rietveld, e-mail: ds.e.j.rietveld@gmail.com, telefoon: 06-
34 104 659 of pastor W. Hacking, e-mail wielhacking@gmail.com, 06-17 598 152. 
 
Voor maaltijd, film, inspirerende gespreksvragen en koffie/thee vragen we een 
bijdrage van € 7,50. 

Bron: nieuwsbrief H. Pater Damiaanparochie 

 
 
 

 

 

Lief en leed 

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

Gedoopt 

Jason Ritter op 29 september 2019 

 
 

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

redactionele verantwoordelijkheid is niet op deze rubriek van toepassing! 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

In onze nieuwsbrief leest u ook 
nieuws 

dat u nergens anders leest! 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 



 

Daverend optreden Lezzom en Te Quiero in Petrus- en 
Pauluskerk 

Afgelopen zaterdag, 5 oktober, gaf het koor Lezzom, in samenwerking met Te 

Quiero, een daverend optreden in de H.H. Petrus en Pauluskerk in Middelburg. 
 
 
Tekst: Cynthia Mangold             Foto’s: Louis Mangold 
 
 
Onder leiding van de Russische dirigente Elena Berdnikova was er een grote diversiteit 
aan liedjes: van Russische volksliederen tot Latijnse gezangen en van Elvis Presley tot 
Nabucco. 
 
Het was fijn dat er zo'n grote interesse was; de kerk was namelijk goed gevuld! 
 
 
 

 

Mannenkoor Lezzom 

 

 
 

H. Maria Parochie Walcheren 
 

Een vitale geloofsgemeenschap! 
 



 

 
 

Te Quiero, dat in 2019 20 jaar bestaat. Het jubileumconcert zal op 15 november a.s. gehouden 
worden in de St. Jacobskerk in Vlissingen 

 
 
 
 
 
 

 

Oproep bloemenliefhebbers 
Dag  bloemenliefhebbers. 
Dag mensen die een stukje van hun tijd willen afstaan aan het versieren van de kerk in 
Middelburg. 

MET BLOEMEN 
 
Ons groepje wordt steeds kleiner. 
Welke enthousiaste vrouw of man wil zich bij ons voegen? 
Voor informatie bel naar Trees Verwilligen 0118 – 616407. 
 

 
 

 



 

Oktober 2019: ‘Buitengewone misssiemaand’ 

Oktober 2019 is door paus Franciscus uitgeroepen tot ‘buitengewone 

missiemaand’. Dit om onder de gelovigen een nieuw missionair elan te stimuleren 
en speciale aandacht te vragen voor de missie en missionarissen over de hele 
wereld. In zijn boodschap voor Wereldmissiedag, zondag 20 oktober, zegt de 
paus: “De Kerk heeft een zending in de wereld: het geloof in Jezus Christus 
schenkt ons de juiste dimensie van alle dingen, door ons de wereld te doen zien 
met de ogen en het hart van God…” 
 
De boodschap van paus Franciscus voor Wereldmissiedag (zondag 20 oktober) heeft 
hetzelfde onderwerp als de buitengewone missiemaand: ‘Gedoopt en Gezonden: de 
Kerk van Christus op missie in de wereld.’ 
 
‘Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping’ 
De aanleiding om dit jaar geen gewone, maar juist een buitengewone missiemaand te 
houden, is het eeuwfeest van de apostolische brief van paus Benedictus XV over 
missie: ‘Maximum Illud’ (1919). De brief is, zoals gebruikelijk in de Kerk, vernoemd naar 
de openingswoorden: “Groot en heilig was de taak die onze Heer Jezus Christus, op het 
punt om naar zijn Vader weder te keren, aan zijn leerlingen toevertrouwde met de 
woorden: ‘Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de 
schepping’ (Marcus 16, 15). Die taak bleef niet beperkt tot het leven der apostelen, 
maar moest door hun opvolgers worden voortgezet tot aan het einde der wereld.” 

Aandacht voor de buitengewone missiemaand 
Op verschillende manieren wordt in Nederland aandacht gegevens aan de 
Wereldmissiemaand: 

▪ De Katholieke Bijbelstichting (KBS) heeft als reactie op de pauselijke oproep 
deze handreiking gemaakt, waarmee elke dag aan de hand van bijbelteksten en 
overwegingen nagedacht en gebeden kan worden over de eigen missie. De 
handreiking is ook in gedrukte vorm te bestellen bij KBS. 

▪ Katholiekleven.nl, het videokanaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, 
komt met een reeks video-interviews naar aanleiding van de missiemaand. Onder 
meer bisschop Van den Hout van Bisdom Groningen-Leeuwarden komt aan het 
woord. 

▪ De Nederlandse Konferentie voor Religieuzen (KNR), de Bisschoppelijke 
Vastenactie, Missio, de Week voor de Nederlandse Missionarissen en de 
bisdommen hebben voor de missiemaand een speciaal magazine uitgebracht met 
als titel Missie Nu. Het eenmalige magazine bevat portretten van mensen die op 
hun eigen wijze op dit moment met missie bezig zijn. Zij vertellen wat missie nu 
voor hen betekent en hoe zij zich gedoopt en gezonden voelen. 

▪ Lees de boodschap van paus Franciscus voor Wereldmissiedag 2019 (officiële 
Nederlandse vertaling) 
 

Bezoek de officiële website t.b.v. buitengewone missiemaand. 

Bron: Bisdom Breda; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 

 

 

 

 

https://www.bisdomvanbreda.nl/wp-content/uploads/2019/09/KBS_Missiemaand_2019_web.pdf
https://rkbijbel.nl/
https://www.katholiekleven.nl/
https://www.knr.nl/organisatie/nieuwsbericht.asp?nieuwsbericht_id=2513
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2019/09/Boodschap-paus-Franciscus-Wereldmissiedag-2019.pdf
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2019/09/Boodschap-paus-Franciscus-Wereldmissiedag-2019.pdf
http://www.october2019.va/en.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren op een artikel? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

Bisschoppen en  Nederlandse Katholieke Schoolraad op de 

bres voor vrijheid van onderwijs 

In de week van 30 september tot en met 4 oktober is de week van het Katholiek 

Onderwijs gehouden. De week had als thema ‘duurzaamheid’. 
 
De Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) vraagt zich momenteel af hoe 
‘duurzaam’ de vrijheid van onderwijs eigenlijk is. Samen met mgr. Hendriks, referent 
namens de bisschoppenconferentie voor het Katholiek onderwijs, stuurde de NKSR een 
brief hierover aan de Onderwijsraad. 
 
De Onderwijsraad is bezig met een verkenning naar de betekenis van de vrijheid van 
onderwijs in de huidige tijd. Door de recente focus op problemen bij enkele scholen, 
komt die vrijheid onder druk te staan. De NKSR levert in zijn brief een bijdrage aan de 
verkenning van de Onderwijsraad. 
 
In deze brief wordt gewezen op het standpunt van tegenstanders van bijzondere 
scholen, die deze ten onrechte verantwoordelijk houden voor kansenongelijkheid en 
(sociale) segregatie. De inspectie van het onderwijs heeft echter het tegenovergestelde 
geconstateerd: “De confessionele scholen (rooms-katholiek en protestants-christelijk) 
lijken juist een relatief minder sterk effect op deze vorm van segregatie te hebben”, 
staat in de brief. 
 
Hoge kwaliteit 

‘Katholieke scholen verzorgen inclusief onderwijs. Iedereen is welkom. De dialoog 
tussen culturen en religies doet ertoe en wordt open gevoerd. De kwaliteit van het 
onderwijs is hoog en ouders en leerlingen zijn tevreden over het pedagogisch klimaat in 
de scholen. Katholieke scholen zijn er dus niet alleen voor katholieken. In de grote 
steden van ons land tellen katholieke scholen soms meer dan 80 tot 95% niet- of 
andersgelovige leerlingen. Het beeld dat in dezen door de voorstanders van uitsluitend 
openbaar onderwijs wordt opgeroepen is volledig onjuist,’ zo betoogt de NKSR verder in 
zijn brief. 
 
Lees de hele brief, die is ondertekend door diaken drs. Titus G.W. Frankemölle, 
voorzitter van de NKSR en auteur van de tekst, en door mgr. dr. J.H.M. Hendriks, 
bisschopreferent voor het katholiek onderwijs. 
 
 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 
 

 

 

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://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2019/10/Bijdrage-verkenning-vrijheid-van-onderwijs.pdf
https://kerkrentmeester.nl/webforms/index/index/id/53/?___store=krm_nl


 

 

 
 

 

 
 
 

 



 

 

Oproep Sint Caeciliakoor  

Zoals U heeft kunnen zien tijdens de zondagvieringen wordt ons koor steeds 

kleiner. 
 
Het is niet omdat het niet gezellig is, maar door ziekte, een botbreuk door een valpartij 
bij één van onze leden, en een aanstaande operatie vallen leden uit, die daardoor 
langdurig afwezig zullen zijn. 
 
Wij zijn dan ook dringend op zoek naar nieuwe leden. 
 
Wat kunnen wij U bieden: 

• Het aanleren van mooie muziekstukken in een ontspannen sfeer. 

• Gezelligheid. 

• Betrokkenheid van de andere leden. 

• Repetitie op woensdagmiddag van 14.30 tot 16.15 uur 
Dus niet in de wintermaanden in het donker de deur uit. 

• In het hoogseizoen repeteren we enkele weken niet. 

• Mocht U nu en dan niet kunnen, geen probleem.  
 
Wij hopen als koor dat er enkele mensen ons koor willen komen versterken, 
anders zijn we genoodzaakt het koor op te heffen. 
 
Dit betekent sfeerverlies voor de zondagvieringen en daarnaast is het ook heel jammer 
voor de koorleden. 
 
Wij nodigen u uit om eens te komen luisteren en sfeer te proeven op een 
woensdagmiddag, de deur aan de Singelzijde staat altijd van 14.00 tot 14.30 uur voor u 
open. 
 
Vragen? 
Mocht u nog vragen hebben kunt u deze altijd stellen aan de dirigent, Gerard Wortman 
Hij is telefonisch bereikbaar via nummer: 06-2826387. Wortman is dit jaar trouwens 45 
jaar dirigent van dit koor, dat in 1947 werd opgericht in de toenmalige Martinuskerk in 
West-Souburg. 
 
 
 
 
 

Caritascollecte in oktober 

In oktober collecteert Caritas in Vlissingen en Middelburg op zondag 13 oktober. 

Deze collecte is bedoeld voor een uitstapje met eenzame ouderen uit onze parochie en 
ouderen die daar zelf geen mogelijkheden voor hebben.  



 

 

Ook dit jaar weer kledinginzameling voor Sam’s kledingactie 

De najaarsactie van Sam’s Kledingactie is deze keer bestemd voor Jemen. 

 
Sinds het begin van het conflict in 2015 in Jemen blijft de humanitaire crisis zich 
verergeren. De mensen aldaar  worden geconfronteerd met meerdere crises, 
waaronder gewapende conflicten, migratie, hongersnood en uitbraken van ziekten. Dit 
heeft geleid tot de grootste humanitaire ramp ter wereld, hoewel er bijna niet meer bij 
stil wordt gestaan. 
 
Ongeveer 80% van de bevolking, het gaat om 24,1 miljoen mensen, heeft behoefte aan 
humanitaire hulp; 14,3 miljoen mensen van dit aantal verkeren in levensgevaar. De 
situatie verbetert niet, want sinds 2018 is duidelijk geworden dat 230 van de 333 
districten zijn blootgesteld aan hongersnood. Hier is noodhulp nodig om een grote 
dreigende catastrofe te voorkomen. 
 
Cordaid, de overkoepelende kerkelijke hulporganisatie waarvan Sam’s Kledingactie een 
onderdeel is,  biedt de meest kwetsbare mensen, zoals kinderen zonder ouders, of 
kinderen met alleen hun moeder, opa’s en oma’s met kleinkinderen en gezinnen met 
gehandicapte gezinsleden levensreddende noodhulp. Voor hen dreigt de hongersnood 
het eerst. 
 
Momenteel zorgt Cordaid samen met de lokale Yemini-partnerorganisatie voor de 
distributie van dekens en kleding voor de winterperiode en delen ze hygiënepakketten 
uit met daarin zeep, wasmiddel en damesverband. Zo worden ziektes zoals cholera 
beperkt. Tevens bieden ze deze kwetsbare mensen voedselbonnen en geld voor 
onderdak aan. 
 
Wat kunnen wij doen? 
Op 23 en 24 oktober uw schone, gebruikte kleding en schoeisel in een gesloten plastic 
zakken inleveren bij de hoofdingang van de kerk. Er staan leden van het caritasbestuur 
klaar om de zakken aan te nemen. Net als voorgaande jaren hopen wij op een 
geslaagde actie! 
 
Inlevertijden 
Woensdag 23 oktober van 10.30 tot 12.00 uur 
Donderdag 24 oktober van 18.30 tot 20.00 uur 
 

Het caritasbestuur van de H. Maria Parochie Walcheren 

 
 

 



 

 

Mgr. Liesen vertelt namens Nederlandse bisschoppen over 
betrokkenheid bij Amazonesynode 

Afgelopen zondag, 6 oktober 2019, is in Rome de bisschoppensynode over de 

Amazone van start gegaan. Hiervoor zijn de bisschoppen uit het Amazonegebied 
bij elkaar, maar ook de Nederlandse bisschoppen voelen zich betrokken. Zij 
steunen onder anderen de bisschop van Paramaribo in zijn strijd voor 
rechtvaardigheid en waarheid in het Amazonegebied. Mgr. Liesen, bisschop van 
Breda, sprak met meerdere bisschoppen uit het Amazonegebied toen hij te gast 
was bij een van de voorbereidende pre-synodes in Brits Guyana. 
 
,,Op deze pre-synode is veel gesproken over het leven van de Indianen, dat zwaar 
onder druk staat door de commerciële activiteiten van buitenlandse maatschappijen: het 
wezenlijk wordt vernietigd om er overbodige luxe mee te maken’’, vertelt mgr. Liesen 
over deze bijeenkomst die in november 2018 plaatsvond. Hij vertelt dit in een brief aan 
een aantal Nederlandse R.-K. organisaties die zich inzetten voor de Indianen in het 
Amazonegebied en die bij de Nederlandse bisschoppen hun zorg om de Amazone voor 
het voetlicht hebben gebracht. 
 
Catastrofaal voor de Indianen 
,,De grote drijfveer van genoemde commerciële activiteiten is hebzucht en zelfzucht. De 
Toucha’s, dat zijn de hoofden van verschillende Indianenstammen, hebben getuigenis 
afgelegd van hun ervaringen: met name de mannen worden uitgebuit, niet zelden zijn 
ze maanden lang van huis voor slecht betaalde banen in mijnbouw en bosbouw. De 
methoden van mijnbouw en bosbouw zijn bovendien catastrofaal voor het leven van de 
Indianen. Ze geven aan dat ook hun taal en identiteit verloren dreigen te gaan. De 
brandende kwesties in het betreffende gebied zijn: landrechten, vervuiling en 
besmetting van het water (met kwik).’’ 
 
Bisschop Liesen weet dat ook Nederlandse bedrijven daar mee verantwoordelijk voor 
zijn. De lokale regeringen hebben op grote schaal concessies aan buitenlandse 
investeerders verstrekt, met het oog op korte termijn winst. Dit werkt in het nadeel van 
de inheemse bevolking die nauwelijks nog landrechten hebben. 

Kentering 
De Toucha’s hopen dat de Amazonesynode een kentering ten goede teweeg zal 
brengen. De Kerk is al bijna tweehonderd jaar aanwezig in het (Rupununi)gebied. ,,Ze 
willen inzetten op gebed en goed onderwijs als een weg voor nieuwe, inclusieve 
evangelisatie. Ze hopen dat de Kerk onverkort voor de waarheid staat en hen 
ondersteunt,’’ zegt mgr. Liesen. 
 
,,Als Nederlandse bisschoppen willen we de lokale bisschoppen bemoedigen om de 
stem van de Kerk te laten horen op de Amazonesynode en de broederlijke 
verbondenheid bevestigen. Als Nederlandse bisschoppen spreken we ook met 
regelmaat met vertegenwoordigers van de politieke partijen. Ook in dit overleg willen we 
de kwestie van Nederlandse betrokkenheid in de exploitatie van de Amazone 
thematiseren,’’ aldus mgr. Liesen. 
 
Kijk hier voor meer informatie over de Amazonesynode. 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 

http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/en/news.html


 

 

 

 
 
 
■ Iedere zondag in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen  (15.00 uur) 

Od 4 sierpnia 2019 zapraszamy na Mszę Świętą po polsku w każdą niedzielę o 
godzinie 15:00. 
Poolse Rooms katholieke kerkdienst in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. 
U bent daarbij van harte uitgenodigd. 

 
 
■ 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). 

 
 
■ Woensdag 23 oktober (10.30 uur – 12.00 uur) 

U kunt schone, gebruikte kleding en schoeisel inleveren bij de Onze Lieve 
Vrouwekerk in Vlissingen voor Sams Kledingactie.’ 

 
 
■ Donderdag 24 oktober (19.30 uur) 

U kunt schone, gebruikte kleding en schoeisel inleveren bij de Onze Lieve 
Vrouwekerk in Vlissingen voor Sams Kledingactie.’ 

 
 
■ 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 meer over elders in deze 
nieuwsbrief. 

 
 
■ Zaterdag 26 oktober 

N8vdN8, of wel: Nacht van de Nacht in Middelburg. De H.H. Petrus- en 
Pauluskerk in Middelburg zal ook dit jaar weer de deuren van de kerk openen. 
Binnenkort leest u er 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 meer over elders 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. 

 
 
■ 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 uitvoerig over in een van onze komende nieuwsbrieven. 

 
 
 

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

 
 

Iemand die zijn fouten niet ziet, 
zal nooit veranderen!! 



 

 

 

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 
Dinsdag 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, 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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