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Mooie Allerzielenviering in Zorgcentrum Ter Reede 

In Zorgcentrum Ter Reede heeft de gelijknamige werkgroep voor een mooie 

Allerzielenviering gezorgd. Emeritus-pastoor Paul de Maat ging in deze viering 
voor. 
 
Na afloop van de viering kregen alle aanwezige kerkgangers een speciaal voor deze 
viering gemaakt herinneringskaartje uitgereikt. 
 

 



In Memoriam, Leen Minderhoud 
Op vrijdag 1 november 2019 is op 87-jarige leeftijd in Zorgcentrum Ter Reede 

in Vlissingen overleden Leendert (Leen) Minderhoud. Jarenlang was hij aan de 
H. Maria Parochie Walcheren, en dan met name binnen Vlissingen, verbonden 
als vrijwilliger in diverse werkgroepen. Hij was een kernvrijwilliger in de 
ruimste zin van het woord. 
 
 
Tekst: Leo Speckens 
 
 
In de zomer van 2006 nam hij het initiatief tot de oprichting van de nog steeds 
bestaande werkgroep Open Kerk. Hij fungeerde daarin als voorzitter en motor, tot 
zijn gezondheid dit (eind 2017) niet langer toeliet. 
 
Het doel van deze werkgroep is de openstelling in de zomermaanden van de Onze 
Lieve Vrouwekerk  buiten de reguliere tijden waarop de kerkdiensten plaatsvinden, 
om een breder publiek kennis te laten maken met de geschiedenis en het interieur 
van dit gebouw. Ook de openstellingen tijdens Open Monumentendag en op Tweede 
Pinksterdag vallen hieronder. 
 
Leen was een belangrijke stimulator binnen de Werkgroep Vastenactie. Deze 
werkgroep beslaat de gehele parochie. Vele jaren was hij daarvan de penningmees-
ter (tot 2017) en bezocht hij samen met Ger van Waegeningh uit Middelburg diverse 
katholieke en protestants-christelijke scholen. Daar gaven zij voorlichting over het 
project dat dat jaar centraal stond. Onder zijn leiding is er veel geld ingezameld 
binnen de parochie en op de deelnemende scholen voor dit goede doel. 
 
Leen was een aimabele man. 
Kenmerkend voor hem  was, dat hij zijn werkzaamheden altijd deed met grote 
vriendelijkheid en een nimmer aflatend enthousiasme. Hij liet het daarbij niet alleen 
bij woorden maar was ook daadwerkelijk actief. Je kon hem door heel Vlissingen zien 
fietsen op weg naar een volgende activiteit of vergadering. In de pastorie was hij 
meerdere dagen in de week te vinden. Daaraan kwam een plotseling einde in het 
najaar van 2017 toen hij ziek werd. 
 
 

 
Uitvaart 
De uitvaartplechtigheid van Leen Minderhoud vindt plaats op vrijdagmorgen 8 
november a.s. in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen en begint om 10.30 uur.  
 
Voorafgaand aan de uitvaartplechtigheid is er vanaf 09.45 uur gelegenheid afscheid 
van Leen te nemen. 
 
Aansluitend aan de uitvaartplechtigheid vindt de begrafenis plaats op de 
Noorderbegraafplaats in Vlissingen. 
 

 
 
 
 
 



 

 
Archieffoto: © Peter Vrancken 

 



Leen Minderhoud, een vrijwilliger met een gouden hart! 

 

Zoals al vermeld waren de verdiensten van Leen Minderhoud voor onze 

parochie enorm. 
 
 
Tekst: Peter Vrancken met medewerking van Leonie van den Berg 
 
 
Het kon niet treffender worden verwoord in de overlijdensadvertentie, die afgelopen 
maandag in de PZC stond: 
 

Wat blijft is de herinnering 
Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid, zorgzaamheid 

en liefde is van ons heengegaan mijn bijzonder lieve man, onze lieve pa en 
trotse opa, Leendert Minderhoud. 

 
 
Een overzicht van zijn werkzaamheden en taken 

• Bezorger van verjaardagskaarten voor parochievrijwilligers 

• Coördinator van de werkgroep Vastenactie 

• Coördinator van de werkgroep Kledinginzameling 

• Coördinator van de werkgroep Koffie na de viering 

• Coördinator van de werkgroep Open Kerk 

• Lid Raad van Kerken Vlissingen 

• Inzamelen van voedselpakketten voor Roemenië 

• Stichting Mensen in Nood 
 
Verder was Leen Minderhoud actief voor: 

• DISK (Arbeidspastoraat) 

• WPM (Walchers Platform voor de minima) 

• In en Uitloophuis 

• Kerstpakkettenactie voor mensen met minimuminkomen, daklozen of 
asielzoekers 

• Het onderhouden van diaconale contacten met andere kerken, scholen en de 
gemeente Vlissingen 

 
Voor deze werkzaamheden ontving Leen Minderhoud in 2013 van de gemeente 
Vlissingen de Frans Naereboutprijs. 
 
,,Vrijwilligers zijn van grote waarde voor de samenleving. Zij zetten zich belangeloos 
in voor anderen. Scholen, verenigingen en organisaties kunnen zonder hen bijna niet 
blijven bestaan. Ook zijn het de vrijwilligers die de leefbaarheid in de straat of wijk 
verhogen. Het meeste vrijwilligerswerk speelt zich af achter de schermen. 
Eenmaal per jaar schenkt de gemeente Vlissingen aandacht aan deze -soms 
‘onzichtbare’- actievelingen door de toekenning van de Frans Naereboutprijs’’, luidt 
de verklaring van de gemeente achter deze prijs. 
 
Met de Frans Naereboutprijs zet de gemeente Vlissingen jaarlijks een vrijwilliger in 
het zonnetje, die op een aansprekende wijze actief is binnen de Vlissingse 
samenleving en zich bijzonder verdienstelijk maakt. Dat kan zijn door een jarenlange 
inzet, maar ook door het geven van een vernieuwende impuls aan het vrijwilligers-
werk of door het werken met een moeilijke doelgroep. 



 

 
Leen Minderhoud met de cheque van € 3.000.-, overhandigd door toenmalig 
wethouder Marin de Zwarte            Archieffoto: Leonie van den Berg 
 
 
Geldbedrag 
Aan de onderscheiding was een geldbedrag van drieduizend euro verbonden. Leen 
Minderhoud heeft dit bedrag verdeeld over een aantal bijzondere doelen, die altijd 
zijn warme belangstelling hadden: 
 

• Het Witte Huis   € 500.- 

• Walchers Platform Minima  € 500.- 

• Eetgroep In- en uitloophuis € 250.- 

• Voedselbank Walcheren  € 250.- (bijdrage in de vervoerskosten) 

• Palazzollihuis Oost Souburg € 500.- 

• Blijf van Mijn Lijfhuis Zeeland € 500.- 

• Mission to Seafarers  € 500.- (voor activiteiten en kerstpakketten) 
 



 
Pro Ecclesia et Pontifici 
 
Leen Minderhoud werd overigens voor 
zijn vele en uiteenlopende verdiensten 
op 2 juli 2006 al pauselijk geëerd met 
de onderscheiding Pro Ecclesia et 
Pontifici. 
 
Pastoor Paul de Maat spelde hem 
destijds die prachtige onderscheiding 
op. 

 
 
 
 

 
Bijbelcursus 
Leen Minderhoud was naast al deze werkzaamheden ook regelmatig, met 
echtgenote Riet, deelnemer aan de bijbelcursussen die emeritus-pastoor drs. Paul de 
Maat en pastoraal werkster Andrea Hummelen regelmatig organiseerden. 
 

 
 
 
 
 

 
 

De parochie is hem bijzonder grote dank verschuldigd. 

Wij wensen zijn vrouw Riet en de (klein)kinderen heel veel sterkte. 

 
 
 
 



René Heinrichs al 40 jaar actief in het pastoraat 

Eind november van dit jaar is het 40 jaar geleden dat toeristenpastor in 

Dishoek, drs. René Heinrichs, van mgr. dr. J. Gijsen in zijn functie als bisschop 
van Roermond zijn eerste officiële Missio Canonica, een zending, kreeg als 
katecheet voor middelbare en hogere beroepsscholen in Zuid Limburg: 
Heerlen, Kerkrade en Roermond. 
 
Pastor Heinrichs is nadien legeraalmoezenier geweest, nu dus aalmoezenier buiten 
dienst. Maar zijn pensionering bij defensie betekende allerminst, dat hij het ‘rustiger’  
aan ging doen. Integendeel. Een overzicht. 
 
,,Zelf ben ik eerder dit jaar weer begonnen als geestelijk verzorger in twee 
ziekenhuizen in Tilburg. Drie dagen per week sinds 20 mei tot 1 januari 2020. En ik 
assisteer ook nog in twee parochies in West- Brabant. Daarnaast ben ik ook graag 
toeristenpastor in Dishoek.’’ 
 
Na zijn zending in 1979 volgden bijna tien jaar onderwijs en vervolgens een 
benoeming als aalmoezenier in de krijgsmacht. Die benoeming duurde tot 2006. Op 
1 mei van dat jaar ging René Heinrichs met functioneel leeftijdsontslag (FLO). 
 
Dishoek 
,,Een jaar daarvoor, begin mei 2005 zette ik mijn eerste stappen als vrijwilliger, 
voorganger, in de Toeristenkerk in Dishoek. Nu dus alweer 15 jaar.’’ 
 
 

 
Pastor René Heinrichs reikt communie uit in Dishoek        Foto: © Peter Vrancken 



Assistent voorganger 
,,Ik was sinds mijn verhuizing vanuit Landgraaf, Limburg naar Ossendrecht, in 1989, 
ook vrijwilliger geworden in de toenmalige parochie St. Gertrudis van Ossendrecht en 
ben nog steeds vrijwilliger, assistent voorganger nu in twee parochies die 
samenwerken. Dus ook alweer 30 jaar. 
 
Sinds 1994 verleen ik ook regelmatig 
pastorale diensten in het kader van 
pelgrims, lid van het Nederlandse 
Genootschap van St. Jacob en/of van 
het Vlaams Genootschap van Jacobus. 
En ik weet me ook pelgrimspastor; 
speciaal voor hen die passeren in mijn 
pelgrimsherberg die ik samen met mijn 
vrouw Hanny heb geopend in 2001 in 
het Franse Augy sur Aubois.’’ Klik op:  
www.pelgrims.nl 
 
,,Ook heb ik 7 jaar diensten verleend 
als pastor bij de Clan; een landelijke 
organisatie die brancardiershulp 
verleent in Lourdes. Ik was ook nog 
een jaartje Geestelijk Verzorger in 
dienst van een organisatie voor 
ouderenzorg, Tante Louise in 2013/ 
2014. En nu dan weer Geestelijk 
Verzorger in twee ziekenhuizen in 
Tilburg sinds 20 mei jl. en dan vermeld 
ik nog niet eens de vele uitvaarten die 
ik gedurende die 40 jaar heb mogen 
verzorgen.’’ 

Foto: Ben Cloet 

 

 
Dankbaar 
Uit dankbaarheid voor al dit mooie, zinvolle pastorale werk gedurende 40 jaar, zowel 
beroepsmatig met aanstellingen als ook als vrijwilliger zonder aanstellingen of 
zendingen, wil ik samen met mijn gezin, naast mij bestaande uit Hanny en twee zonen 
Ruben en Daniel, speciaal hieraan aandacht schenken in een viering samen met het 
koor Libs in de parochiekerk van O.L. Vrouw Hemelvaart, Raadhuisstraat 134 in 
Hoogerheide op zaterdag 30 november 2019. Deze viering begint om 19.00 uur. 
 
Zelf zal ik daarin voorgaan. Graag nodig ik, mede uit naam van mijn eega, iedereen uit 
die zich betrokken voelt bij dit pastorale werk, deze viering bij te wonen. Aansluitend is 
iedereen welkom bij een hapje en drankje in de ruimte in de kerk. 
 
Cadeautip 
Mochten mensen gaan overwegen iets cadeau te doen dan heb ik een cadeautip: steun 
de pelgrimsrefuge 'Nos Repos' in Augy sur Aubois te Frankrijk. Afgelopen tijd zijn er 
vele onderhoudswerkzaamheden geweest. 
 
 

http://www.pelgrims.nl/


 

Anbi-erkenning 
Een gift kan gestort worden op het rekeningnummer van de Stichting 
Vriendenkring pelgrimsrefuge Nos Repos: NL57 Rabo 0135 5167 73. Deze 
stichting is door de belastingdienst erkend als Anbi. 
 

Giften aan deze stichting zijn derhalve binnen de daarvoor geldende fiscale regels 
aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. 
 

 
 

 
In onze nieuwsbrief leest u ook nieuws 

dat u nergens anders leest! 
 

 

 

 

Boodschap paus voor Werelddag van de Armen vertaald en 
gratis te downloaden 

De boodschap van paus Franciscus voor de Werelddag van de Armen is 

vertaald in het Nederlands en nu te downloaden. De Werelddag van de Armen is 
dit jaar op zondag 17 november. ,,Nooit wordt de hoop van de behoeftige 
beschaamd’’, zo citeert de paus in zijn boodschap uit Psalm 9. 
 
Door het jaar heen publiceert paus Franciscus bij verschillende terugkerende 
Werelddagen een boodschap op de site van de Heilige Stoel, www.vatican.va. De 
meeste van deze boodschappen worden uit het Italiaans in het Nederlands vertaald 
door het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) in Nederland. 
 
De vertalingen worden vervolgens met een informatief, samenvattend bericht op 
www.rkkerk.nl gepubliceerd en ook naar de bisdommen gestuurd om deze te 
verspreiden onder de parochies. Op www.rkkerk.nl zijn alle vertalingen van deze 
boodschappen in één overzicht terug te vinden op een speciale downloadpagina. Op 
deze pagina zijn daarnaast ook alle andere vertalingen te vinden die in opdracht van het 
SRKK worden gemaakt van diverse belangrijke teksten uit het Vaticaan. 
 
Het overzicht met vertaalde teksten gaat terug tot 1998. Alle teksten mogen gratis 
worden gedownload voor eigen gebruik. Ga naar de pagina met downloads. 
 
Lees hier het eerder gepubliceerde bericht over de boodschap van paus Franciscus 
voor de Werelddag van de Armen 2019. 

Download hier de boodschap van paus Franciscus voor de Werelddag van de 
Armen 2019. 

http://www.vatican.va/
https://www.rkkerk.nl/publicaties/kerkelijke-documentatie/downloads/
https://www.rkkerk.nl/paus-franciscus-werelddag-van-de-armen-moet-hoop-geven
https://www.rkkerk.nl/paus-franciscus-werelddag-van-de-armen-moet-hoop-geven
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2019/10/Boodschap-paus-Franciscus-Werelddag-van-de-Armen-2019.pdf
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2019/10/Boodschap-paus-Franciscus-Werelddag-van-de-Armen-2019.pdf


 

 

   

 

Uitvaartverzorging H. Jobse www.hjobse-uitvaart.nl 

0118 – 462205 

 

Bestuur Norbertusparochie treedt af 

Het bestuur van de Norbertusparochie in Roosendaal is afgetreden. Afgelopen 

zondag werd dat besluit in de vorm van een kanselbericht wereldkundig gemaakt. 
 
Aanleiding voor het vertrek vormen meerdere besprekingen tussen het parochie-
bestuur en de bisschop van Breda, mgr. Jan Liesen over het Roosendaalse 
gebouwenplan. Uiteindelijk heeft de bisschop besloten om zowel de Sint Josephkerk als 
de Onze Lieve Vrouwekerk in gebruik te houden. 
 
Het parochiebestuur zegt daar over in het kanselbericht: ,, Voorafgaand aan dit besluit 
zijn intensieve gesprekken gevoerd tussen bisdom, pastoraal team en parochiebestuur. 
De gesprekken zijn met respect voor ieders rol en verantwoordelijkheid gevoerd, maar 
hebben veel energie gevraagd. Er zijn verschillen van inzicht ontstaan waardoor het 
parochiebestuur meent dat het niet in het belang is van de parochie om aan te blijven. 
De bestuursleden hebben aan de bisschop gevraagd om van hun bestuurstaken 
ontheven te worden.’’ 
 
Pastoresteam betreurt besluit 
Het pastoresteam betreurt het aftreden van het bestuur. ,, We vinden dit jammer. We 
realiseren ons de grote inzet die zij heeft gegeven aan de parochie en zijn hem daar 
dankbaar voor, maar we respecteren het besluit. Het bisdom zal de pastoor 
ondersteunen bij het aanvullen van het parochiebestuur.’’ 
 

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


 

  

N8vdN8 2019 

,,Hier is helemaal geen Halloween’’, zo kwam een feestelijk verlicht jongetje de 

kerk binnen! Want waar buiten veel gefeest, gedruis en verlichting was, was er in 
de kerk een heel andere sfeer. Veel kaarsjes, zachte muziek (Taizé en 
Gregoriaans)  en vooral rust. Wat kan zachte muziek de stilte versterken!  
 
 
Tekst en foto: Nicolette Meulenbroek 
 
 
Zo’n 560 bezoekers hebben de kerk bezocht. Mensen waren zacht aan het praten, ze 
gingen in de banken zitten of ze staken een kaarsje op. 
 

 
 

 
 
Bruidspaar 
Aan het begin van de avond kwam een 
bruidspaar foto’s laten maken omdat ze 
de sfeer zo mooi vonden. 
 
 
Deze avond kan natuurlijk niet zonder 
een aantal vaste vrijwilligers. Er moet 
immers goed opgelet worden met de 
kaarsjes in de duisternis en de 
vuurpotten buiten. We waren een team: 
in een kwartier hadden we ook alles 
weer opgeruimd. 
 
 
En het jongetje: hij liep toch naar 
voren, stak een kaarsje op en hij 
vond het prachtig!

 
 
 
 
 

 

Reageren op een artikel in deze nieuwsbrief? 

Stuur uw e-mail naar nieuws@rkwalcheren.nl 

 

 
 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

 
 

Voor ongeveer 2 euro per 

week kunt u op deze plaats 

adverteren 

Info: Herman Maas 

0118 – 430377 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Lief en leed 

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

Overleden 

De heer Leen Minderhoud op 1 november 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! 

 



 

 

Paus Franciscus: ‘Werelddag van de Armen moet hoop 
geven’ 

,,De hoop van de armen is niet voor altijd verloren’’ (Psalm 9, 19). Dit is het 

thema van de Werelddag van de Armen die dit jaar plaatsvindt op 17 november. 
De paus ontleent het thema aan psalm 9. ,,Deze psalm werd geschreven in een 
tijd van grote economische ontwikkelingen die, zoals wel vaker gebeurt, ook 
leidde tot sociale ongelijkheid’’, schrijft de paus. 
 
,,De situatie is niet veel anders dan vandaag de dag’’, vervolgt hij. ,,Eeuwen gaan 
voorbij, maar de situatie van rijk en arm blijft constant. Het is alsof de geschiedenis 
ons niets leert. De woorden van de psalm gaan niet over het verleden, maar over ons 
heden, zoals God daar naar kijkt.’’ 
 
Paus Franciscus noemt in dit verband 
families die op de vlucht zijn, 
weeskinderen die worden uitgebuit, 
jonge mensen zonder werk, 
slachtoffers van geweld, het leed van 
immigranten en daklozen. De Schrift 
doet een beroep op ons waar het gaat 
om de zorg voor de arme. Paus 
Franciscus: ,,Waar we maar kijken, het 
woord van God wijst ons naar de 
armen, naar degenen die nood hebben 
aan de eerste levensbehoeften, omdat 
ze afhankelijk zijn van anderen.’’ 
 

,,Help mee om 
ervoor te zorgen 

dat niemand 
gebrek voelt aan 

nabijheid en 
solidariteit.’’ 

 
Het doel van de Werelddag van de Armen is meer dan concrete hulp geven. Het doel is 
te groeien in betrokkenheid op de nood van concrete personen en om armen hoop te 
geven. Daarvoor is een volgehouden inzet nodig. ,,Vóór alles hebben de armen nood 
aan God en zijn liefde, die zichtbaar wordt door ‘de middenklasse van de heiligheid’, 
mensen die door hun eenvoud van leven de kracht van christelijke liefde helder maken. 
God heeft verschillende manieren en wegen om het hart van mensen te raken. Zeker, 
de armen komen naar ons toe, omdat we hen eten geven, maar wat ze werkelijk nodig 
hebben is meer dan ons aanbod van een boterham of warme maaltijd. De armen 
hebben onze handen nodig om ze op te tillen, onze harten om weer genegenheid te 
voelen, onze aanwezigheid om eenzaamheid te overwinnen. In één woord: ze hebben 
liefde nodig.’’ 
 
De Werelddag van de Armen werd door paus Franciscus ingesteld in het 
verlengde van het Heilig Jaar van Barmhartigheid (2016) in zijn afsluitend 
schrijven voor dit Heilig Jaar ‘Misericordia et Misera’ (nr. 21). De dag wordt elk 
jaar gehouden op de 33e Zondag door het Jaar (de één na laatste zondag van het 
kerkelijk jaar) als voorbereiding op het feest van Christus, Koning van het Heelal. 
 
Lees het hele bericht op katholiekleven.nl. 
Lees hier de boodschap van de paus (Engels). 

 
Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

https://www.katholiekleven.nl/artikelen/geloven-hoe-zit-dat-artikelen/paus-werelddag-van-de-armen-moet-hoop-geven
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/poveri/documents/papa-francesco_20190613_messaggio-iii-giornatamondiale-poveri-2019.html


 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

Opbrengsten Caritascollecten november 2019 

Voor de kledingbank Zeeland is in de Petrus en Pauluskerk in Middelburg een 

bedrag van € 159,- opgehaald. 
 
Voor de kerstpakketten is opgehaald in 

• Zorgcentrum Ter Reede € 92,50 

• Onze Lieve Vrouwekerk € 206,10 

• Buiten de collectes om is contant een gift overhandigd van € 50,-. 
 
Derhalve is totaal voor de kerstpakketten ingezameld € 348,60.
 

 

 

 

 

 

 

  



 

Bisschop Van den Hende sprak op bijeenkomst na brand 
OLV Geboortekerk in Hoogmade 

Afgelopen maandag, 4 november, verwoestte een grote brand de Onze Lieve 

Vrouw Geboortekerk in Hoogmade. Mgr. Hans van den Hende, de bisschop van 
Rotterdam, bezocht het kerkdorp diezelfde avond en sprak inwoners en 
parochianen toe tijdens een druk bezochte bijeenkomst die de gemeente 
organiseerde in een brasserie in Hoogmade. 
 
,,Als je de beelden op internet zag vanmiddag en de rook en het vuur ziet, dan hoop je 
nog dat het vuur stopt. Nu vanavond bent u hier bij elkaar. Dat zegt veel over de impact 
die de brand heeft. Deze kerk die zo gekoesterd is en die nu zo plotseling verwoest is. 
Als ik hier kwam voor de zondagse mis, zag de kerk er altijd piekfijn uit. Daaruit spreekt 
liefde voor het kerkgebouw. Ik wil vandaag bij u zijn op dit moment, nu we beseffen dat 
de kerk in zo korte tijd weg is’’, zei de bisschop. 

,,Ik ben blij dat u als levende stenen ongedeerd bent gebleven. Ik beloof u dat ik met u 
mee zal bidden en dat we verder kunnen komen als de eerste schok en schrik voorbij 
zijn. Ik wens u veel sterkte toe en ik wens u toe dat u elkaar vasthoudt. De kerktoren 
stond tot vandaag als een groene koperen naald in het landschap, vanaf de snelweg 
goed zichtbaar. Ik blijf graag met u verbonden.’’ 
 
Tijdens de bijeenkomst spraken ook de burgemeester Marina van der Velde-Menting, 
van de gemeente Kaag en Braassem, en de brandweer. Pastoor Jack Glas van de 
parochiefederatie Clara en Franciscus bad met de aanwezigen. De pastoor kreeg om 
kwart voor één ‘s middags een bericht dat het kerkgebouw in brand stond. ,,Ik ben 
meteen hierheen gekomen’’, vertelde hij. ,,In eerste instantie zie je rook en denk je nog: 
misschien valt het mee. Maar dichterbij zie je dat het brandde en dat je niet dichtbij kon 
komen. Ik zag de verslagenheid om me heen. En ondertussen moesten we steeds 
verder weg van de kerk gaan staan vanwege de veiligheid.’’ 
 
‘We delen het verdriet’ 
,,Vanavond delen we het verdriet. Daarna zullen we de komende dagen gaan 
onderzoeken wat de situatie is. Ik hoop dat we de ontzetting en het verdriet die we 
vandaag delen samen kunnen inzetten als we weer plannen gaan maken voor de 
toekomst.’’ Maar eerst moet de parochie nu een aantal korte termijn problemen 
oplossen, zoals: waar zal de parochiekern de komende zondagen vieren. 

Na afloop van de avond bezocht de bisschop, begeleid door de brandweer, de 
omgeving van het uitgebrande kerkgebouw samen met pastoor Jack Glas, 
bisdomeconoom John Bakker en leden van het pastoraal team van de 
parochiefederatie Clara en Franciscus. 

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


 

 

 
 
 

 

 
 
 

 



 

Interreligieuze verklaring tegen euthanasie wel én niet 
bijzonder 

In een gemeenschappelijke, in Rome ondertekende verklaring hebben het 

Vaticaan, het Opperrabbinaat in Israël en een Indonesische moslimorganisatie 
zich uitgesproken tegen euthanasie en hulp bij zelfdoding. In plaats daarvan moet 
de palliatieve zorg versterkt worden. Daarnaast wordt in de verklaring 
opgeroepen tot respect voor de gewetensvrijheid van medisch personeel. 
Katholiek.nl stelde 3 vragen aan cultuurtheoloog Frank Bosman. 
 
 
Hoe bijzonder is het dat er nu zo’n interreligieuze verklaring ligt? 
Het is wel en niet bijzonder dat de drie Abrahamitische godsdiensten elkaar opzoeken. 
Niet, omdat juist op het gebied van sociale en maatschappelijke vraagstukken moslims, 
joden en christenen elkaar juist heel goed weten te vinden om samen op te trekken. 
Maar het is wel bijzonder omdat het hier gaat om zo’n samenwerking op het hoogste 
niveau: het Vaticaan, het Opperrabbinaat van Jeruzalem en een moslimorganisatie uit 
Indonesië, het grootste moslimland ter wereld. Het geeft blijk van de grote zorg bij 
joden, christenen en moslims als het gaat om de vanzelfsprekendheid waarmee in het 
Westen over het ‘geregisseerd levenseinde’ wordt gesproken. 

Hoe zou je die gezamenlijke zorg omschrijven? 
In het licht van de gedeelde antropologie  -namelijk dat het leven door God gegeven is- 
staat euthanasie gelijk aan moord. De verklaring legt (onder andere) de vinger op een 
gevoelige plaats. Hoe je het verder ook noemt  -euthanasie, zelfdoding, geregisseerd 
levenseinde, een barmhartige dood, een waardig einde-  aan het eind van het 
taalspelletje verricht de ene mens een handeling waarbij een ander mens sterft. En dat 
lijken we soms nog wel eens te vergeten. Niet voor niets roept de verklaring op om 
geen druk op medische zorgverleners te leggen die de euthanasie moeten uitvoeren. 
We vergeten vaak aan welke enorme druk euthanasie-artsen bloot staan, daar waar 
hun eed van Hippocrates botst met de psychische druk van degene die hem om 
euthanasie vraagt, en diens directe omgeving. 
 
Wat zal het effect zijn van deze verklaring? 
Helaas zal deze verklaring in de praktijk niet veel veranderen aan het denken in het 
seculiere westen, noch aan de bestaande euthanasiepraktijk in bijvoorbeeld Nederland. 
Daarvoor leggen religieuze autoriteiten in het Westen te weinig gewicht meer in de 
schaal. Het is een symbolische actie, meer bedoeld voor de eigen achterban, dan om 
het publieke debat te kunnen beïnvloeden. Niettemin is dit nieuws relevant voor 
Nederland aangezien we hier wel heel ver gaan in het faciliteren van euthanasie: zo is 
bijvoorbeeld niet alleen objectief uitzichtloos fysiek lijden een juridisch geldige reden, 
maar ook het subjectief ervaren ondraaglijk psychisch lijden. 

Bron: katholiek.nl 

 

 

Snel een viering op Walcheren zoeken? 

https://www.rkwalcheren.nl/vieringen/ 

 

https://www.rkwalcheren.nl/vieringen/
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■ 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. 

 
 
 
■ 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. Willibrordus-
basiliek te Hulst en adviseur van Koorkring Zeeuws-Vlaanderen. U las er meer 
over in nieuwsbrief 420. 

 
 
■ Zondag 10 november (16.00 uur) 

Oecumenische herdenking van 75 jaar bevrijding in de koorkerk in Middelburg. 
De organisatie is in handen van de Nieuwe Kerkgemeente in nauwe 
samenwerking met de Raad van Kerken, de Rooms Katholieke parochie, de 
synagoge, de Waalse gemeente, de Koorkerkgemeenschap en het Coventry 
Beraad Middelburg. 

 
 
■ 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 elders in deze nieuwsbrief. 

 
 
■ Zondag 15 december 2019 (15.00 uur) 

In het kader van de advent is er een eucharistieviering voor Spaanssprekende 
parochianen in de H.H. Petrus en Pauluskerk in Middelburg. Voorganger is dan 
pastor Federico Ceriani. Medewerking wordt verleend door de zanggroep Misa 
Criolla onder leiding van Carla Nieuwdorp-Martens en gitarist Marinus Vreeke. 
De viering is tweetalig, iedereen is welkom. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

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

 

 

 

 

 

In onze nieuwsbrief leest u ook 
nieuws 

dat u nergens anders leest! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Iedere dag is een geschenk, 
vergeet hem niet uit te pakken!! 

 



 

 

 

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 

de individuele e-mailadressen en 
telefoonnummers vindt u hier 

 
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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