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Woensdagavond presentatie parochieplan in Middelburg 

Komende woensdagavond zullen het bestuur van de H. Maria Parochie 

Walcheren en het pastoresteam Boven de Schelde het parochieplan 2019-2022 
presenteren. Ook de aanbevelingen van bisschop mgr. Jan Liesen zullen dan met 
u besproken worden. 
 
De presentatie wordt gehouden in de dagkapel van de H.H. Petrus- en Pauluskerk in 
Middelburg en begint om 19.30 uur. 
 
Wilt u deze avond bijwonen, dan wordt u, in verband met de catering, verzocht zich 
tevoren aan te melden. Dat kan per e-mail naar: 

• secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl 

• of telefonisch 0118 – 612 860 (uitsluitend tijdens de openingsuren) 
 
U kunt het parochieplan 2019-2022 downloaden vanaf de website van de H. Maria 
Parochie Walcheren: www.rkwalcheren.nl. Ook het vrijwilligersbeleidsplan kunt u daar 
downloaden: https://www.rkwalcheren.nl/beleid/ 
 
Bent u woensdagavond verhinderd? Geen probleem. U kunt zich ook aanmelden 
voor de presentatie van het parochieplan op woensdagavond 11 september a.s. in 
de  Emmanuëlkapel in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. En Vlissingers 
die op 11 september verhinderd zijn, zijn komende woensdag welkom in 
Middelburg. Wel graag tevoren aanmelden a.u.b.
 
 

 
 

 

Snel een viering op Walcheren zoeken? 

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

 

mailto:secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl
http://www.rkwalcheren.nl/
https://www.rkwalcheren.nl/beleid/
https://www.rkwalcheren.nl/vieringen/


 
 
 

 

4-stemmige Latijnse mis in  H.H. Petrus- en Pauluskerk 
Middelburg 

De Eucharistieviering op 8 

december in de H.H. Petrus en 
Pauluskerk in Middelburg zal worden 
verzorgd door de Bellringers van de 
voormalige koorschool uit Goes, 
samen met het gemengd koor 
Cantate Domino. 
 
 
Hierbij zal de 4-stemmige Latijnse mis 
‘S.S. Petri et Pauli’ worden uitgevoerd. 
Noteer alvast in uw agenda! Voorganger 
is emeritus-pastoor Paul de Maat. 
 

De Bellringers   Foto: Luuk van Kleef 
 

 
Cantate Domino onder leiding van dirigent Carlos D’hert  Foto: Jacqueline Erwich 
 

 

 



 
 
 

 

Hier voel ik me thuis, inzetten voor Christus en de Kerk 

Een belangrijke opdracht voor een Christen is om de blijde boodschap bij de 

mensen te brengen. Omdat Christenen zich in kerken groeperen is deze opdracht 
ook een groepsopdracht. Waar twee of drie in Mijn naam bijeen zijn  -zegt Jezus- 
daar ben ik in hun midden (Mt 18,20). Kerkmensen hoeven het dus niet alleen te 
doen. Met elkaar en samen met God staan ze voor de opdracht om die blijde 
boodschap uit te dragen. 
 
 
Tekst: Han Bleyenbergh 
 
 
In de katholieke kerk is al veel en vaak gesproken over de missionaire opdracht die ze 
heeft. Telkens weer blijkt het moeilijk om daar concreet mee aan de slag te gaan. De 
Canadese priester James Mallon heeft vanuit de praktijk een boek geschreven waarin 
hij aangeeft hoe een kerkgemeenschap in deze tijd zijn opdracht vorm kan geven. Hij 
houdt de kerken - die door allerlei omstandigheden in crisis verkeren - een spiegel voor. 
In veel kerken krijgt dit boek momenteel aandacht. Zijn analyses en ideeën inspireren, 
het maakt mensen enthousiast en zet ze in beweging. Niet alleen katholieken, maar ook 
andere Christelijke geloofsgemeenschappen raken door hem geïnspireerd. 
 
Landelijke conferentie 
Op 24 en 25 maart 2020 vindt in 
Oudenbosch de landelijk conferentie 
plaats voor alle bisdommen in 
Nederland en Vlaanderen. Daar zal ook 
de auteur van het boek, de Canadese 
priester James Mallon spreken. 
 
Vooruitlopend op deze conferentie heeft 
het Sint Franciscuscentrum een aantal 
activiteiten georganiseerd waaronder 
een leesgroep. Deze groep komt samen 
in het Sint Franciscuscentrum in 
Bovendonk, in Hoeven. Vanuit de H. 
Pater Damiaanparochie en de H. 
Maria Parochie zijn er 14 personen 
die aan deze groep deelnemen en het 
boek ‘Als God renoveert’ bespreken. 
  

 
Samenwerkingsverband boven de Schelde 
Geïnspireerd door de mogelijkheden en de kansen die er zijn om te werken aan een 
vitale kerk heeft de groep in overleg met het pastoresteam en de kerkbesturen het 
initiatief genomen om in het voorjaar van 2020 te starten met een of twee Alphagroepen 
vanuit de katholieke kerken in het Samenwerkingsverband Boven de Schelde. Een 
Alphagroep of Alphacursus wordt ondersteund door de gelijknamige landelijke 
organisatie. Deelnemers krijgen de mogelijkheid om in tien bijeenkomsten op een 
ontspannen manier te ontdekken wat het Christelijk geloof inhoudt. 
 



 
 
 

Met de geloofsverhalen en ervaringen van vrijwilligers uit onze eigen Zeeuwse 
parochies en parochiekernen hopen we er een eigen kleur aan te geven. De 
bijeenkomsten zijn laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk. We beginnen altijd 
met een eenvoudige, gezamenlijke maaltijd. 
 
Rond kerstmis zullen er activiteiten worden ondernomen om mensen te werven die 
belangstelling hebben om aan een serie bijeenkomsten deel te nemen. Deze 
bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen binnen en buiten de kerk die een brede 
belangstelling hebben voor kerk en wereld en met anderen daarover van gedachten 
willen wisselen. 
 
Velen in onze wereld  -jong en oud-  zijn zoekende. Hier kan op een open en 
uitnodigende manier worden gepraat over levensvragen, zingeving, spiritualiteit en 
geloof. Alpha is niet enkel voor kerkmensen, ook voor hen die geen binding hebben met 
een kerk of hun band daarmee zijn verloren, zijn welkom. Alphabijeenkomsten vanuit de 
katholieke geloofsgemeenschap kunnen wellicht de ervaring geven: ‘hier voel ik me 
thuis’. Daarbij gesteund door enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten voor Christus en 
de Kerk. 
 
Op de volgende pagina van deze nieuwsbrief leest u nog een artikel over enkele 
onlangs door KRO -NCRV uitgezonden geloofsgesprekken, waarin ook wordt 
ingegaan op de landelijke conferentie op 24 en 25 maart 2020. 
 
 

 
 

Voor ongeveer 2 euro per 

week kunt u op deze plaats 

adverteren 

Info: Herman Maas 

0118 – 430377 
 
 

 
 

 

 
 

 



 
 
 

Kijktip: twee geloofsgesprekken over parochievernieuwing 

In het programma ‘Geloofsgesprek’ van KRO-NCRV werd op 10 en 17 november een 

interview uitgezonden met diaken Egbert Bornhijm van het Bisdom Breda en 
projectmedewerker Mirjam Spruit van het Centrum voor Parochiespiritualiteit. 
 
Programmamaker Leo Fijen ging met hen in gesprek over het onderwerp 
parochievernieuwing dat in het Bisdom Breda centraal staat. 
 
De uitzendingen duren ieder ongeveer 15 minuten en zijn direct terug te zien via de 
volgende links: 

▪ Geloofsgesprek met Egbert Bornhijm 
▪ Geloofsgesprek met Mirjam Spruit 

 
Bornhijm en Spruit noemen beiden de conferentie ‘de Missionaire parochie – Als God 
renoveert’ die wordt gehouden op 24 en 25 maart 2020 in Oudenbosch. Op zondag 29 
december 2019 komt bisschop Liesen aan het woord in het Geloofsgesprek. Ook hij 
gaat in op parochievernieuwing. Op het feest van de Heilige Familie vertelt de bisschop 
over het leerling-zijn van Jezus en wat het betekent om Hem te volgen, ook als 
parochie. 

Bron: Bisdom Breda; redactionele bewerking:: Peter Vrancken 
 

 

Nog een eindejaarsbonus verdienen? 

Het jaar 2019 nadert zijn einde. Speciaal voor deze nieuwsbrief schreef een 

Huba, dat staat voor ‘Hulp bij aangifte’ van de seniorenorganisatie KBO-PCOB, 
onderstaand artikel om nog snel een belastingvoordeeltje binnen te halen. 
 
In mijn korte bijdrage ga ik ervan uit, dat u eerder dit jaar al aan de H. Maria Parochie 
Walcheren een kerkbijdrage heeft betaald. Wanneer de hoogte van deze bijdrage, 
samengesteld met eventuele andere giften, de zogenoemde fiscale drempel 
overschrijdt, is het meerdere aftrekbaar voor de inkomstenbelasting over het jaar 2019. 
 
Dat fiscale voordeel kunt u verhogen, door al in december 2019 de kerkbijdrage over 
2020 te betalen. U mag dan de bijdrage over 2020 bij de giften van 2019 tellen. De 
bankrekeningnummers vindt u op de laatste pagina van deze nieuwsbrief. Vermeld wel, 
dat uw bijdrage betrekking heeft op het jaar 2020. 
 
Hulp nodig? 
Heeft u hulp nodig voor het indienen van een belastingaangifte? Of wilt u nog meer tips 
ontvangen over aftrekbare kosten? Ouderen hebben veelal recht op bepaalde aftrek-
posten! Neem dan contact op met de KBO of PCOB in uw woonplaats. U wordt dan in 
contact gebracht met een speciaal opgeleide Huba. 
 

https://www.kro-ncrv.nl/programmas/geloofsgesprek/seizoenen/seizoen-2019/egbert-bornheim191110-kn1710529
https://www.kro-ncrv.nl/programmas/geloofsgesprek/seizoenen/seizoen-2019/mirjamspruit191117-kn1710531
https://www.missionaireparochie.nl/
https://www.missionaireparochie.nl/


 
 
 

Chiara van Voorst door Vaticaan benoemd in adviesorgaan 
van jongeren 

De Nederlandse Chiara van Voorst is met instemming van de Nederlandse 

Bisschoppenconferentie door het Vaticaanse Dicasterie voor Leken, Gezin en 
Leven benoemd in een adviesorgaan dat jongeren op internationaal niveau moet 
gaan vertegenwoordigen. Ze gaat dit doen samen met twintig andere jongeren uit 
de hele wereld en zal optreden als adviseur van het betreffende dicasterie. 
 
Het adviesorgaan wordt gevraagd zich te buigen over vragen met betrekking tot het 
jongerenbeleid en indien nodig ook over andere zaken. De instelling van dit 
adviesorgaan vloeit voort uit het slotdocument van de bisschoppensynode die is 
gehouden in oktober van 2018 met als thema ‘jongeren, het geloof en de 
onderscheiding van de roeping’. In dit document is het dicasterie gevraagd om de 
activiteiten van hun JongerenBureau te versterken met een internationaal adviesorgaan 
om de jongeren wereldwijd te vertegenwoordigen (nummer 123). 
 
Chiara van Voorst nam namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie eerder deel 
aan een jongerensymposium in Rome, dat plaatsvond in juni 2019. Dit symposium werd 
georganiseerd op vraag van paus Franciscus in het verlengde van de genoemde 
bisschoppensynode. Ze was daar samen met Mario Matic, ook uit Nederland. Naar 
aanleiding van dit symposium is de Nederlandse gevraagd deel te nemen aan het 
nieuw op te richten adviesorgaan. Chiara is blij met haar benoeming voor drie jaar en 
wil zich samen met de andere jongeren die hiervoor zijn gevraagd van harte in gaan 
zetten om zo het dicasterie en daarmee de hele Kerk van dienst te zijn. Zij komen in 
april 2020 voor de eerste keer bij elkaar. 
 
Kijk voor meer informatie ook hier: 
Nieuwsbericht op www.laityfamilylife.va 
Nieuwsbericht op www.vaticannews.va  
Video met Chiara van Voorst op www.vaticannews.va 
Slotdocument-synode-2018-over-jongeren-geloof-en-roeping 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken

 
 

 
 

 

Collecte kerstattentie sociale minima 

Met de collecte op de eerste zaterdag (in Zorgcentrum Ter Reede) en zondag 

van december draagt Caritas bij aan een kerstattentie voor mensen die leven van 
een absoluut minimum inkomen. Hopelijk kunnen we daarmee de feestdagen ook 
voor hen een beetje feest laten zijn.  
 
Voor wie via de bank geld over wil maken: NL 82 RABO 0117 0296 61 t.n.v. RK Caritas 
Walcheren. 
 
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!
  

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/en/news/2019/istituzione-dellorganismo-consultivo-internazionale-dei-giovani.html
https://www.vaticannews.va/en/church/news/2019-11/vatican-dicastery-sets-up-international-youth-advisory-body.html
https://www.vaticannews.va/en/church/news/2019-11/christus-vivit-young-people-synod-pope-francis-letter-video1.html
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2019/01/Slotdocument-synode-2018-over-jongeren-geloof-en-roeping.pdf


 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

Kerstconcerten in historische kerk van Oost-Souburg 

In de Historische Kerk aan het Oranjeplein wordt de komende vrijdag een aantal 

kerstconcerten gegeven. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt zeer 
op prijs gesteld en wordt besteed aan de instandhouding van deze fraaie kerk. 
 
Een overzicht 
Vrijdag 13 december 
19.00 uur Kerstconcert van Jeugdorkest Vlijt en Volharding, gevolgd door het orkest 

Vlijt en Volharding 
 
Zaterdag 14 december, Inloopconcerten 
10.00 uur Combo Vlijt en Volharding 
11.00 uur Voci Miste 
12.00 uur Nog niet bekend 
13.00 uur Marina Eckhardt en haar leerlingen 
14.00 uur Kerstconcert Vrouwenkoor Cadans 



 
 
 

Bisschop De Korte houdt vrijdag 29 november Piuslezing 
over diaconie 

Vanmiddag, vrijdag 29 november om 15.30 uur, wordt in de Paaskerk te Baarn 

de tweede Piuslezing gehouden. Mgr. dr. Gerard de Korte, bisschopreferent voor 
Kerk en Samenleving, spreekt over diaconie in het kader van vele diaconale en 
caritatieve activiteiten die in katholiek Nederland worden georganiseerd. 

De Piuslezing wordt georganiseerd door het bestuur van de Pius Almanak en de 
uitgever van de almanak, Adveniat. In de Pius worden alle adressen van katholiek 
Nederland verzameld zodat de almanak een overzichtelijk en handig naslagwerk vormt. 
Streven is om daarin waar mogelijk nog meer aandacht te vragen voor inspirerende 
diaconale en caritatieve activiteiten, die plekken van hoop vormen in een 
seculariserende samenleving. 

De inleiding van bisschop De Korte op 29 november wordt ondersteund door mensen 
uit het veld die vertellen hoe zij vanuit de katholieke identiteit de samenleving nieuwe 
impulsen geven en ‘vindplaatsen van hoop’ creëren. Verder zal tijdens deze 
bijeenkomst ook de nieuwste editie van de Pius Almanak worden gepresenteerd. 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 
 
 
 
 
 
 

Lief en leed 

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

Overleden 

Günther Ger Colon op 20 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! 

 



 
 
 

Staatssecretaris Tamara van Ark complimenteert de kerken 

,,Ons armoede-onderzoek maakt duidelijk dat talloze christenen hun 

verantwoordelijkheid nemen om mensen in armoede te helpen’’, aldus bisschop 
Gerard de Korte tijdens de presentatie van het Armoede-onderzoek 2019. ,,De 
diaconale kracht van onze kerken blijkt opnieuw aanzienlijk.’’ 

,,Ruim 80 procent van de kerken is betrokken bij armoedebestrijding. Het geeft een 
dubbel gevoel, maar ik ben er trots op’’, vertelde scriba René de Reuver tijdens de 
presentatie. ,,Ik word stil van de inzet en de betrokkenheid. Diep respect voor alle 
diaconale vrijwilligers die dit werk doen.’’ 

Staatssecretaris complimenteert kerken 
‘Armoede is schrijnend, en niet acceptabel. Veel mensen worden belemmerd om mee 
te doen in de samenleving’, reageerde staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken op 
de overhandiging van het rapport. ‘Armoede is een hardnekkig probleem. Het is 
tekenend dat volgens het onderzoek het aantal hulpvragen steeg, vergeleken met drie 
jaar geleden. Iedereen in de samenleving kan het overkomen dat je in armoede of 
schulden terecht komt. Dat kan niet door één partij opgelost worden. Ik ben blij met uw 
oproep tot samenwerking. Ik geef u een compliment voor uw inzet, het is fantastisch te 
zien hoeveel mensen hun schouders hieronder willen zetten. Uiteindelijke gaat het erom 
dat we de ander zien als mens.’ 

Na een optreden van het Amsterdamse straatkoor ‘De Straatklinkers’ interviewde 
diaconaal werker Jeanette de Waard uit Amsterdam een aantal mensen in armoede. 
Jeanette wil mensen ‘uit de schaduw halen’ om het verhaal van leven in armoede te 
vertellen. 

‘Ik moest droog brood eten’ 
,,Ik begon me arm te voelen toen ik een kind opvoedde, een zieke partner had en 
schulden had bij de Belastingdienst’’, vertelt Bianca. ,,Ik moest droog brood eten.’’ 
Doras Schuldhulp hielp haar, en verwees haar onder andere naar de Voedselbank. 
,,Het duurde nog wel een paar maanden voor ik echt de stap durfde te zetten om met 
anderen over mijn problemen te praten’’, vertelt ze. 
 
,,Vijftien jaar had ik een bijstandsuitkering’’, vertelt Selma. ,,Ik kwam opeens alleen te 
staan, met twee kleine kinderen. Na 15 jaar vond ik weer een baan, ik was daar heel blij 
mee. Maar werken bleek niet te lonen, omdat allerlei regelingen wegvielen. Toch heb ik 
altijd gezegd: ik blijf werken. Mijn eigenwaarde is wel toegenomen, hoewel ik nu weer 
zonder werk zit.’’ 
 
Aan Jeanette vertelde Amanda over haar dochter die 18 werd. ,,Toen raakte ze veel 
steunregelingen kwijt.’’ Amanda sprong bij, maar heeft daardoor ook problemen om 
rond te komen. ,,Het zou handig zijn als er meer voorzieningen zouden zijn die je 
mogelijk maken om financieel rond te komen.’’ 
 
‘Ook de overheid moet als mens naar de mensen toe’ 
Dagvoorzitter Margje Fikse interviewde vervolgens René Peters, Tweede Kamerlid voor 
het CDA en woordvoerder armoede en schulden. ,,Mijn partij heeft te lang geloofd in het 
idee van de zelfredzame burger’;, erkende hij. Hij verzette zich tegen het ‘loket-denken’. 
,,Ook de overheid moet als mens naar mensen toegaan’’, zei hij.  



 
 
 

Als een kerk niet dient, dient die nergens voor, stelde Peters. Hij verwees naar een 
kerkelijk initiatief in Oss, en benadrukte dat het belangrijk is dat ook de overheid daar 
aanschuift. 
 
Kerken mogen zich wel meer profileren, vond hij. ,,En als er over drie jaar een nieuw 
rapport ligt, hoop ik dat het systeem versimpeld is, en dat we verder zijn om mensen 
bestaanszekerheid en menselijke waardigheid te bieden.’’ 
 
Kennisbundel en onderzoeksrapport 
Hier vindt u de kennisbundel die uitgebracht is, vol verhalen en achtergrondartikelen 
over het onderzoek: 

Armoede-onderzoek 2019 – kennisbundel 

En hier het onderzoeksverslag, met alle cijfers die we verzamelden: 

Onderzoeksverslag Armoede in Nederland 2019 
 
 

Bron: Knooppunt Kerken en Armoede; redactionele bewerking: Peter Vrancken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

In onze nieuwsbrief leest u ook 
nieuws 

dat u nergens anders leest! 
 
 
 

 
 
 

https://www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/wp-content/uploads/Armoede-onderzoek-2019-kennisbundel-2.pdf
https://www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/wp-content/uploads/Onderzoeksverslag-Armoede-in-Nederland-2019.pdf


 

 
 

 
 

 

 
 
 

 



 

,,Welk kompas gebruik jij in de storm?’’ 

Deze vraag kwam naar voren tijdens de vormelingendag ‘Lopend Vuurtje’ van het 

Bisdom Breda. In alle vroegte verzamelden zich zaterdag 9 november 2019 ruim 120 
vormelingen met hun begeleiders uit alle hoeken van het bisdom rond de Onze Lieve 
Vrouw van Lourdeskerk in Bergen op Zoom. Het evangelieverhaal over ‘de storm op het 
meer’ stond deze dag centraal. 
 
,,Samen hebben we de eucharistie gevierd waarbij we mochten genieten van de mooie 
zang van tienerwerkster Nina Mertens van de het Bisdom Breda en de actieve inbreng 
van vormelingen,’’ vertellen Ineke Leemput en Fredi Hagedoorn-Timmermans 
enthousiast. Beide waren betrokken bij de organisatie van de dag. ,,Elke vormselgroep 
had een mooie vlag bij zich. Vicaris Paul Verbeek legde het verband tussen de 
navigatie van onze mobiele telefoon, het kompas van een schip en hoe Jezus een 
kompas in ons leven kan zijn op de weg naar verdieping van het geloof,’’ aldus Ineke. 
Fredi knikt en vult haar aan: ,,De saamhorigheid was groot. Er was dit jaar voor het 
eerst een bus uit Zeeuws-Vlaanderen. De vormelingen hielpen waar mogelijk actief mee 
in de viering. Zo vergezelden zij het evangelieboek met kaarsen toen dit werd 
binnengedragen.’’ 
 
‘Geest van God komt in ons hart’ 
Het programma voor de vormelingen kende een aantal beproefde elementen. Zo 
speelden zij In groepjes het vlammenspel. Spelenderwijs leerden zij via opdrachten met 
hun handen, voeten en hart over de Kerk, de sacramenten, de inzet van mensen voor 
de naasten, verdieping van gebed en goede doelen. Er waren ontmoetingen met 
vormheren, een kloosterling en mensen uit de geschiedenis zoals Maria en Moeder 
Teresa. Fredi: “De vormelingen maakten kennis met de gaven van de Geest, maar ook 
met diverse gelovigen die zich door Hem laten inspireren. Zo waren er mensen die zich 
inzetten voor een beter milieu, geleid door de gedachten uit de encycliek ‘Laudato sì’. 
De uitkomst van het spel was een zin samengesteld uit verschillende verdiende letters: 
‘Geest van God komt in ons hart’. 
,,De vormelingen maakten kennis met de gaven van de Geest, maar ook met diverse 
gelovigen die zich door Hem laten inspireren. Zo waren er mensen die zich inzetten 
voor een beter milieu, geleid door de gedachten uit de encycliek ‘Laudato sì’.’’ 
 

Het middagprogramma was een grote spelshow met Fredi Hagedoorn en diaken Anton 
Jansen als spelleiders. Ineke vervolgt: ,,De vormelingen werden van hun opgedane 
kennis in de ochtend op de proef gesteld. Er was een ren je rot spel, wie ziet wat op de 
foto, vragen over de paus, Advent, Pasen en uiteraard het Vormsel. Het publiek werd 
overal bij betrokken. Door kaartjes op te steken konden ouders en begeleiders de 
groene of rode groep aanmoedigen en helpen. ,,De vormelingen hadden ook een korte 
ontmoeting met vicaris Paul Verbeek,’’ vertelt Fredi. ,,Dat was erg leuk. Vormelingen 
vroegen naar zijn mening over de ontwikkelingen in de landbouw en de problematiek in 
het onderwijs. Het is duidelijk dat kinderen hiervoor belangstelling hebben. Op zijn beurt 
stelde de vicaris ook vragen aan hen.’’ 

Programma voor volwassenen 
Er heerste een goede sfeer, vertelt Ineke. Ook bij de volwassenen. Zij hadden een 
eigen programma. ,,De dag begon met een gesprek met vicaris Wiel Wiertz. Hij begon 
met een persoonlijke insteek. Geloven is niet iets van het verstand alleen, maar zeker 
ook iets van het hart. Geloven heeft ook met emotie te maken. Er werden vragen 
gesteld in een open sfeer. 



 

Je kon voelen dat de ouders en werkgroepleden op een positieve manier ook 
probeerden mee te denken. Men was tevreden over hoe de viering op de dag van 
Lopend Vuurtje inhoud en vorm kreeg.’’ De ouders en werkgroepleden gingen in drie 
groepen uiteen onder leiding van Pauline Vermeulen, Nicole Weinberg en Annemiek 
Buys. Ze spraken steeds over het aan hen overgeleverde geloof. Hoe herinnerde men 
zich dat. 

,,Geloven is niet iets van het verstand alleen, 
maar zeker ook iets van het hart.’’ 

Stormen van de tijd doorstaan 
Ben Hartmann, directeur van het Sint Franciscuscentrum, sprak over de heilige 
Willibrord, ook bekend als ‘apostel van Nederland’. Deze landde in 690 op de Hollandse 
kust met twaalf gezellen en wist ook niet precies hoe hij de Friezen moest winnen voor 
het evangelie. Hartmann schilderde zijn grote inzet voor de Kerk in onze streken en hoe 
het ‘schip van de Kerk de stormen van de tijd altijd doorstaan heeft’. Ook vertelde 
Hartmann over Willibrords deceptie: zijn missie verliep namelijk niet altijd zoals 
Willibrord het zelf bedacht had. Groot was zijn verdriet dat het met zijn beoogd 
opvolger, Winfried Bonifatius, niet klikte. Ze gingen uiteen, ondanks hun zelfde gelovige 
uitgangspunt. Winfried werd als de heilige Bonifatius bekend als de ‘apostel van 
Duitsland’. Na de inleiding door Ben Hartmann ging men opnieuw in groepjes uiteen. 

,,Wat kunnen wij nu doen aan de verworteling van ons geloof?’’ 
,,Wat kunnen wij nu doen aan het verwortelen van ons geloof?’’ vraagt Ineke Leemput 
zich af. ,,Hoe mag het geloof weer meer deel gaan worden van ons dagelijkse leven? 
Hoe kunnen wij weer meer leven vanuit ons geloof in de levende Christus? Moeilijke 
vragen waarover we met elkaar in gesprek gingen en nadachten.’’ Kapelaan Jochem 
van Velthoven gaf inzichten wat er van bisdomszijde ontwikkeld wordt voor kinderen, 
tieners en jongeren. 

Ineke besluit: ,,Aan het einde van het programma kwamen alle deelnemers bij elkaar in 
de kerk voor een persoonlijke zegen. Ieder kreeg nog een presentje mee. Een kompas 
als symbool voor ‘Jezus die het kompas is in je leven’, en een speciaal magazine van 
Katholiekleven.nl ‘vol geloof, hoop & liefde’. We kunnen terugkijken op een zeer 
geslaagde dag.’’ 

Bron: Bisdom Breda; 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


 

Avondgebed in roodgekleurde kathedraal op 
#RedWednesday 

Op initiatief van Kerk in Nood kleurde woensdagavond 27 november jl. de 

Antoniuskathedraal van Breda rood. Samen met honderden andere kerken wereldwijd 
en bijna vijftig kerken in Nederland werd de kathedraal rood aangelicht om aandacht te 
vragen voor het recht op vrijheid van godsdienst en de vervolging van christenen. 
 
In de kathedraal werd om 19.30 uur het gezongen avondgebed gebeden, met een 
speciale intentie voor mensen die om hun geloof worden vervolgd. Parochie Breda 
Centrum deed mee aan #RedWednesday, een internationale campagne van de 
stichting Kerk in Nood, omdat de vervolging omwille van geloof de laatste twee jaar 
verder is toegenomen. Met #RedWednesday wil Kerk in Nood mensen bewust maken 
van de vervolging van gelovigen  -vooral minderheden-  en oproepen tot tolerantie en 
respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen. 
 
Plebaan Steven de Koning vindt het belangrijk dat de parochie van Breda Centrum 
meedoet met #RedWednesday. ,,In de Bredase geloofsgemeenschappen mogen we 
regelmatig gevluchte christenen ontvangen en ontmoeten,’’ zegt hij. ,,Van hen horen we 
uit de eerste hand welke vervolgingen zij in hun moederland ondergaan, hoe ze er niet 
voor hun overtuigingen uit mogen komen en dat ook vaak met marteling of dood 
moeten bekopen. Die verhalen raken je.’’ 
 
Na de vesperdienst van 19.30 uur werd een korte film getoond over godsdienstvrijheid 
en was er gelegenheid om over het thema met elkaar in gesprek te raken. 

Bron: Bisdom Breda; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 

Wekelijkse eucharistievieringen in Middelburg en 
Vlissingen? 

Worden er in de (nabije) toekomst wekelijks eucharistievieringen gehouden in 

de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg en de Onze Lieve Vrouwekerk in 
Middelburg? 
 
Die vraag komt woensdagavond ongetwijfeld aan de orde tijdens de informatie-avond in 
de Petrus- en Pauluskerk in Middelburg, waar parochiebestuur en pastoresteam het 
beleidsplan 2019-2022 presenteren. 
 
Bisschop Mgr. Jan Liesen is in ieder geval voorstander van wekelijkse eucharistie-
vieringen. Een van zijn aanbevelingen bij he beleidsplan wijst in die richting. Liesen: ,,In 
de Heilige Maria Parochie Walcheren de aanvangstijden van de zondagvieringen 
zodanig aanpassen, dat één priester in beide kerken eucharistie kan vieren.’’ 
 
Woensdagavond zal derhalve ook duidelijk moeten worden, aan welke 
aanvangstijdstippen wordt gedacht. Gedacht kan worden aan 09.00 uur Middelburg en 
10.30 uur Vlissingen. 
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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 30 november (19.00 uur) 

Viering uit dankbaarheid in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart, 
Raadhuisstraat 134 in Hoogerheide van toeristenpastor in Dishoek, drs. René 
Heinrichs. U las er uitvoerig over in de nieuwsbrief van 6 november jl. 

 
 
■ Zondag 1 december (17.30 uur) 

In de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen wordt een Truidentijnse eucharistieviering 
gehouden. Voorganger is pater Gerald Duroisin. 

 
 
■        Woensdag 4 december 2019 (19.30 uur) 

In de dagkapel van de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg wordt het 
parochieplan 2019-2022 van het Samenwerkingsverband Boven de Schelde en de 
zienswijze van de Bisschop van Breda hierop, besproken. Wanneer u wilt meepraten 
wordt gevraagd u vooraf aan te melden middels een e-mailbericht aan het secretariaat 
in Middelburg: secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl. of telefonisch 0118 – 612 
860. U las meer over deze avond in onze vorige nieuwsbrief (nummer 423). 

 
 
■ Zondag 8 december 2019 (10.00 uur) 
 De Eucharistieviering op 8 december in de H.H. Petrus en Pauluskerk in Middelburg

 zal worden verzorgd door de Bellringers van de voormalige koorschool uit Goes, 
samen met het gemengd koor Cantate Domino. Hierbij zal de 4-stemmige Latijnse mis 
‘S.S. Petri et Pauli’ worden uitgevoerd. 

 
 
■        Woensdag 11 december 2019 (13.30 – 16.30 uur) 

In de Blauwe Zaal van speeltuinvereniging Lammerenburg aan de Zuidbeekseweg 18 
in Vlissingen wordt voor parochianen boven 72 jaar een adventsviering gehouden. U 
ontvangt binnenkort een uitnodiging daarvoor. Graag voor 1 december 2019 
aanmelden met het aanmeldformulier dat bij de uitnodiging zit. 
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■        Woensdag 11 december 2019 (19.30 uur) 
In de Emmanuëlkapel van de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen wordt het 
parochieplan 2019-2022 met de aanbevelingen van het Bisdom Breda  van het 
Samenwerkingsverband Boven de Schelde en de zienswijze van de Bisschop van 
Breda hierop besproken. Wanneer u wilt meepraten wordt gevraagd u vooraf aan te 
melden middels een e-mailbericht aan het secretariaat in Vlissingen: 
secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl. of telefonisch 0118 – 412 247. U las meer 
over deze avond in onze vorige nieuwsbrief (nummer 423). 

 
 
■ 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hoop is dat stemmetje dat steeds fluistert, 
het komt goed. Blijf er naar luisteren!! 
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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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