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De laatste kerststal in Domburg 

Velen zullen zich het wellicht niet hebben beseft, maar de kerststal die in de 

Willebrordkapel in Domburg stond opgesteld, zal daar waarschijnlijk nooit meer 
staan. 
 
Oorzaak is het besluit, om voortaan in  de maanden januari en februari en de maanden 
november en december geen vieringen meer te houden in de kapel in Domburg. 
 
Thilde van der Heijden-Bruning uit Aagtekerke, die de kerststal op eerste 
Kerstdag fotografeerde, schreef er over: ,,De kapel was dit jaar extra mooi 
versierd!’’ 
 
 

 
Foto: Thilde van der Heijden-Bruning  
 
 
 

 
 

 

Wilt u reageren op een artikel in deze nieuwsbrief? 

Stuur uw e-mail naar nieuws@rkwalcheren.nl 

 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


Getuigenoproep 

Op tweede Kerstdag, donderdag 26 december 2019, was de H.H. Petrus- en 

Pauluskerk tussen 12.00 en 17.00 uur geopend om belangstellenden in de 
gelegenheid te stellen de kerk te bezichtigen, waaronder de grote kerststal en de 
vitrinekasten, die waren ingericht met kerststalletjes en -groepen. 
 
Tijdens deze openstelling is uit de biechtstoel een tentoongestelde paarse stola 
verdwenen. Op de archieffoto is de verdwenen stola zichtbaar (links over de leuning 
van de stoel), zoals die altijd in de biechtstoel ligt. De ene kant is paars van kleur en de 
andere kant is wit. Er is een hert op geborduurd. 
 
Tijdens de openstelling op tweede Kerstdag is de H.H. Petrus- en Pauluskerk in 
Middelburg door een behoorlijk aantal mensen bezocht. 
 
Oproep 

1. Heeft u de paarse stola wellicht per ongeluk meegenomen? Leg dan (anoniem) 
de paarse stola terug in de biechtstoel waar deze lag. 

2. Heeft u op tweede Kerstdag de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg 
bezocht? En heeft u wellicht iets gezien, dat de verdwijning van de stola mogelijk 
verklaart? Of heeft u informatie die mogelijk van belang kan zijn? Stuur dan een 
mailtje naar nieuws@rkwalcheren.nl 

 
 

Uw informatie zal met grote zorgvuldigheid worden behandeld! 
 

 
Foto: Nicolette Meulenbroek 
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Jaarverslag kerkgidsen H.H. Petrus- en Pauluskerk 2019 
 
Openstellingen 
De H.H. Petrus- en Pauluskerk is dit jaar 14 donderdagmiddagen (12 - 16 uur) 
opengesteld geweest voor bezoek, bezinning en gebed. Op het rooster stonden 15 
donderdagen, een dag viel uit door een uitvaart.  Steeds waren twee of meer 
kerkgidsen aanwezig. Totaal aantal bezoekers, voor zover wij ze hebben kunnen tellen, 
op die donderdagmiddagen was 1223 (in 2018:976, in 2017:1168, in 2016: 963, in 
2015: 786, in 2014: 811). Per middag wisselend van 34 tot 200. 
  
Wij konden wel merken dat er al vroeg in het jaar veel toeristen waren. 
De begeleide wandeling, het kerkenpad, werd dit jaar gehouden in de maanden juli en 
augustus. Soms kwamen deelnemers aan de kerkenpadwandeling nog eens terug om 
wat langer in de kerk rond te kijken of om nog eens wat vragen te stellen. De biechtstoel 
blijft mensen intrigeren; men herinnert zich dan dat er ook wel eens twee zijden ruimte 
was voor biechtelingen en de priester in het midden. Met als vraag: ‘konden de mensen 
elkaar dan horen?’. In deze warme zomer zochten veel mensen een koele plek, dat kon 
dan heel goed in de kerk. Een bezoeker vroeg of ze mocht zingen omdat de akoestiek 
haar wel goed leek: niet alleen de akoestiek was goed, ook haar zingen! Geregeld 
komen er mensen met een bijzondere belangstelling voor het orgel. Als er dan een 
organist is, kunnen we die mensen naar boven laten gaan. Vaak zijn dat dan collega-
organisten. Een vroegere leerling van Hans Heeren, de schilder van het Laatste 
Oordeel in de apsis, was blij om te zien dat de kerk niet veel veranderd was. Deze 
zomer konden er ook medailles gekocht worden van Onze Lieve Vrouwe van de Polder. 
Jammer, maar begrijpelijk, was het dat het Mariabeeld voorin de kerk terug is bij de 
eigenaar. Er was altijd veel over te vertellen. Belgische bezoekers konden vertellen dat 
de stenen van de kerk uit de Rupelstreek in België kwamen. Ik heb het maar even 
opgezocht: eeuwenlang werd er klein ontgonnen in de Rupelstreek. De overgebleven 
steenbakkerijen getuigen daar nog van! 
 
Afzonderlijke bezoeken aan de kerk 
Vrijdagmiddag 8 februari: 10 leerlingen en 2 leerkrachten van de Internationale 
Schakelklas  (van het asielzoekerscentrum) bezochten de kerk. Jongeren uit Eritrea, 
Syrië, Palestina en Oekraïne: koptische christenen, orthodoxe christenen en moslims. 
Sommigen waren pas een paar weken in Nederland. De communicatie verliep niet zo 
soepeltjes. Soms was een duidelijke weerstand te voelen, vooral bij de koptische 
christenen. Toch gingen we op zoek naar verschillen en overeenkomsten. 
 
Vrijdagmiddag 15 februari: 12 leerlingen en 1 leerkracht van de Internationale 
Schakelklas bezochten de kerk. Het was nu een leuke gemengde groep: christelijk en 
moslim: Syrië, Eritrea, Afghanistan, Marokko. Vandaag was er ook aandacht voor 
houdingen van gebed, gebedssnoeren (rozenkrans en tasbih), water en licht.  
 
Woensdagmiddag 20 februari: 47 studenten van de HZ Pabo bezochten de kerk. In 
kleine groepjes maakten ze op opdrachten na een korte inleiding van ons. Er werd goed 
gewerkt en ze waren zeer belangstellend. Dezelfde middag bezochten ze ook de 
synagoge, al eerder bezochten ze de moskee. 
Die zelfde middag kwam de wandelclub (10) van de KBO langs om naar de 
tentoonstelling in de vitrinekast te kijken: ‘Bloemen, planten en meer rond Maria’. 
 
Woensdagochtend 13 maart: 63 leerlingen van groep 6 en 5 begeleiders van de 
Algemene Basisschool kwamen naar de kerk. Na een welkom buiten en een korte 
inleiding binnen, gingen ze in kleine groepjes onder begeleiding van een vrijwilliger en 
met een speurtocht de kerk rond. 



Op school waren de kinderen goed voorbereid met behulp van een tv-programma 
‘Heilige Huisjes’. Moeilijke, goede en interessante vragen: Wat is het verschil tussen 
God en Jezus? Wat is het verschil tussen protestants en katholiek? In het filmpje kwam 
ook het versje voor: Sint Antonius, goede vriend, geef dat ik mijn geluksmuntje vind. 
Gelijk maar even wijzen op het beeld van Antonius van Padua achter in de kerk. 
 
Goede Vrijdag 19 april: de kerk was open van 15 uur tot 17.30 uur voor het in stilte 
bidden van de kruisweg. Met kaarsen en teksten bij de staties en verder absolute stilte. 
47 bezoekers, waaronder ook veel Duitsers. 
 
Tweede Pinksterdag 10 juni: vandaag voor het eerst Open Kerkendag, een initiatief van 
vicaris Paul Verbeek. Het hele bisdom doet daaraan mee. Een boeiende middag: 
boeiende gesprekken, ook verdrietige gesprekken. Sommige mensen kwamen ook 
schuilen voor de regen. (56 bezoekers) 
 
Zaterdag 14 september: Open Monumentendag, met als thema: Plekken van Plezier. 
Een goed bezochte dag met 194 bezoekers. Met het thema konden wij niet zoveel, 
maar wij hadden een plezierige dag en omdat het Middelburgs Kamerkoor de hele dag 
heeft gerepeteerd, had iedereen plezier. Veel geïnteresseerde mensen met vragen 
zoals; ‘Gelooft u in de transsubstantiatie?’, ‘Waarom bij Maria om voorspraak vragen en 
niet direct bij Jezus?’, ‘Waarom biechten bij de priester? Je kunt het ook gelijk aan God 
vertellen!’, Maar ook vragen over het kerkgebouw en over de tijdstippen van de 
vieringen. Een Lutheraan zag een verband tussen jeugdproblemen en het verlies van 
houvast door het verdwijnen van de religie.  
 
Zaterdag 26 oktober: Nacht van de Nacht (N8vdN8) thema ‘Nacht van de Feniks’: 
Middelburg deed het licht uit. Doel: bewustzijn vergroten voor energiebesparing en om 
te genieten van de schoonheid van de nacht. Ook wel wat veel halloweenachtige 
activiteiten. Het lijkt een soort lichtfestival te worden. Ook onze kerk deed met als vorige 
jaren mee: lichtjes, rust en Gregoriaanse muziek en muziek uit Taizé.. Een sfeervolle 
avond. Bezoekersaantal: 560. 
 
28, 29,31 oktober en 18 en 21 november: 13 klassen VMBO-MAVO-HAVO-VWO: 346 
leerlingen en  docenten van de CSW (Christelijke Scholengemeenschap Walcheren) 
bezochten onze kerk, vooral leerlingen van de 1e klassen en een 2e klas. Met speciale 
opdrachten, die ze op hun iPad (of op papier) konden invullen, liepen ze de kerk rond. 
Een van die opdrachten was bijvoorbeeld: Hoe laat de kerk zien dat ze oog heeft voor 
de leden van de kerk? Hoe laat de kerk zien dat ze oog heeft voor mensen buiten de 
kerk? Hoe laat de kerk zien dat ze oog heeft voor mensen ver weg? 
Daarna moesten de leerlingen goed rondkijken en zoveel mogelijk voorwerpen 
opschrijven die ze zagen in de kerk en proberen er achter te komen waarvoor ze 
werden gebruikt of waarom ze in de kerk aanwezig waren. In het kader van dit project 
bezochten ze ook de moskee en de synagoge, maar ook een organisatie als Cityseeds. 
Opvallend: de leerlingen van CSW Toorop wisten niet wie de kunstenaar Jan Toorop 
was. 
 
Woensdagmiddag 10 november: de wandelaars (10) van de KBO kwamen langs de 
kerk en namen alvast een kijkje naar de tentoonstelling in de vitrinekast met als thema 
‘Godsdienstonderwijs Vroeger’. 
 
Woensdagmiddag 18 december: 7 wandelaars van de KBO kwamen alvast even kijken 
naar de kerstgroepen in de vitrinekasten. 
 
Tweede Kerstdag: Openstelling van de kerk zodat bezoekers naar de kerststal konden 
kijken en de kerstgroepen in de vitrinekasten. Thema dit jaar: Duitsland en Italië. 



En in een van de kastjes leek wel of ze van over de hele wereld kwamen. Er is 
publiciteit gezocht en gevonden bij de Faam en bij de Bode.  Deze dag: 165 bezoekers. 
(In 2018: 150, 2017:122, in 2016: 75, in 2015: 102). 
Treurig dat tijdens deze openstelling de paarse stool uit de biechtstoel is gestolen. Op 
deze stool was een hert geborduurd, een verwijzing naar psalm 42. 
 
Aantal bezoekers 
Het totaal aantal bezoekers bedroeg in 2019: 2760 ( 2018: 2195,2017: 2345, 2016: 
2076, 2015: 2256, 2014: 2150). 
 
De verdeling van het totale aantal bezoekers was: 

- Donderdagen: 1223 
- N8vdN8:       560 
- Overige:       977 

 
Organisten 
Op de donderdagmiddagen hebben als organisten gespeeld: de heren Briessinck, 
Leenhouts en Tim Adriaanse.  
 
Kerkgidsen 
Verdrietig waren wij toen wij het bericht ontvingen dat Elly Edelenbosch op 12 juli 2019 
was overleden. Haar uitvaart was op vrijdag 19 juli vanuit onze kerk. Zij is lang kerkgids 
geweest. Wij herinneren haar als lieve, bescheiden, vriendelijke en intelligente vrouw. 
Wij missen haar. 
 
Kerkgidsen dit jaar: 

- Willemien Dellaert 
- Elly Edelenbosch † 
- Trudy van Hoof 
- Clementine Jansen 
- Thea Melse 
- Nicolette Meulenbroek  
- Riny Schroots 

- Christine Leedy 
- Peter Berkvens 
- Monique Peters 
- Sophie van Wouwe 
- Ger van Waegeningh 
- Ank Larivière  

 
 
Vitrinekasten 
In de vitrinekasten zijn tentoonstellingen geweest over: 

- Bloemen, Planten en meer rondom Maria 
- Iconen van Michèle van de Graaf 
- Godsdienstonderwijs vroeger 
- Kerstgroepen uit de verzameling van Nicolette Meulenbroek-Kleinegris 

 
Financieel overzicht  
Nog steeds richten de kerkgidsen een kleine verkoopstand in met vooral ansichtkaarten 
en kleine devotionalia. De opbrengsten lopen sterk terug omdat mensen zelf veel 
fotograferen. 
In de loop van het jaar is steeds, wanneer er een wat groter bedrag in kas was, dat geld 
overgemaakt op het rekeningnummer van de penningmeester. 
In 2019 was dat een bedrag van 80 euro. Soms wordt er door de door ons ontvangen 
groepen rechtstreeks een bedrag overgemaakt op het rekeningnummer van de 
parochie. 
 

31 december 2019, 
Nicolette Meulenbroek-Kleinegris 



 

 
 

 
 
Nieuwjaarsontmoeting 10 januari 2020 

De nieuwjaarsreceptie van de twee vicariaten van Bisdom Breda wordt 

gehouden op vrijdag 10 januari 2020 in Hoeven. Elkaar ontmoeten aan het begin 
van een nieuw jaar is een goede traditie geworden. 
 
Onze bisschop, mgr. J. Liesen, zal aanwezig zijn met de leden van het bisdombestuur 
en de collega’s uit de vicariaten Breda en Middelburg. Zij en wij hopen u persoonlijk 
Zalig Nieuwjaar te wensen. 
 
We beginnen ons samenzijn om 18.30 uur in de kapel van Priester- en Diakenopleiding 
Bovendonk, Hofstraat 8, 4741 AK te Hoeven, waar we het avondgebed van de Kerk 
bidden. Vanaf 19.00 uur is er ruim gelegenheid om elkaar te ontmoeten en elkaar alle 
goeds toe te wensen tijdens de receptie onder genot van een hapje en drankje in de 
refter van Bovendonk. 
 
De nieuwjaarsreceptie duurt tot 22.00 uur. We hopen op uw komst. Wilt u deze 
uitnodiging doorgeven aan de leden van de parochiekerncommissies, ook zij zijn van 
harte welkom. Omwille van de praktische organisatie gelieve u aan te melden vóór 3 
januari 2020. Dat kan via de e-mail vic.breda@bisdombreda.nl  of 
vic.middelburg@bisdombreda.nl  of telefonisch 076 5223444 (iedere werkdag van 8.30 
uur - 12.30 uur). 
 

 

Bij nader inzien 
In onze vorige nieuwsbrief zijn onjuiste tijdstippen vermeld in het artikel over de 
publiekslezing die KRO-NCRV coryfee Leo Fijen op 15 januari in Breda houdt. 
 
Het juiste tijdschema ziet er als volgt uit: 
19.00 uur Ontvangst  
19.30 uur Lezing door Leo Fijen  
20.15 uur Pauze  
20.30 uur Voortzetting lezing met na afloop gelegenheid tot vragen en gesprek  
21.15 uur Afsluitend bidden we het Avondgebed  
21.30 uur Einde van de avond 
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Neem maatregelen om babbeltrucs te voorkomen 

De afgelopen weken kon u er meermaals over lezen in dag- en weekbladen. Ook 

het journaal en actualiteitenrubrieken besteedden er aandacht aan mensen, die 
het slachtoffer waren geworden van babbel trucs. 
 
 
Tekst: Peter Vrancken 
 
 
De grootste ouderenorganisatie van 
Nederland, KBO-PCOB, beschikt  -ook 
in Zeeland-  over geschoolde en 
deskundige veiligheidsvoorlichters. Zij 
verzorgen niet alleen lezingen over 
babbeltrucs, maar ook over andere 
zaken op het gebied van veilig wonen in 
en om het huis. 
 
 
Daarnaast komen deze 
veiligheidsvoorlichters, geheel 
kosteloos, bij u thuis om uw woning 
kritisch op een groot aantal 
veiligheidsaspecten te bekijken. En waar 
nodig krijgt u van deze voorlichters tips 
om maatregelen te nemen om 
bijvoorbeeld inbraak en  insluiping te 
voorkomen. 
 
 
Veiligheidsadviseur bestellen? 
Wilt u in contact komen met een 
veiligheidsvoorlichter om een afspraak 
te maken voor een huisbezoek? Of wilt 
u adviezen horen over gebruik van 
computer of tablet? Bel dan KBO-PCOB 
in Utrecht: telefoonnummer: 030 - 3 400 
600. 
 

 
 

 

 

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

 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Start Actie Kerkbalans 2020: Geef voor je kerk 

De jaarlijkse actieperiode van Actie Kerkbalans gaat 20 

januari a.s. van start. Wist u dat Kerkbalans de grootste 
inzamelingsactie van het land is? Door het hele land 
vragen plaatselijke kerken en parochies aan hun leden om 
een financiële bijdrage over te maken. Deze week valt ook bij u de brief voor 
Kerkbalans op de mat. Doet u ook weer mee? 
 
Naast uw donatie kunt u de actie ook ondersteunen door er in uw (digitale) omgeving 
aandacht voor te vragen. Bijvoorbeeld uw oproep voor bijdragen op Facebook of 
Twitter. Zo laat u weten dat u het werk van uw parochie van belang vindt en dat uw kerk 
een financiële bijdrage meer dan waard is.  

 
De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe 
mee aan Actie Kerkbalans.  
 

U kunt uw bijdrage overmaken naar rekening: 
Voor Middelburg: NL42INGB 0000658670 

  voor Vlissingen: NL28INGB 0008033929 
 
Denkt u ook nog aan de kleurplaat en de bouwplaat? Ga naar 
www.rkwalcheren.nl/kerkbalans  
 

Via deze weg willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage! 
 

Lief en leed 

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

Overleden 

Mevrouw Antonia Wilhelmina (Mien) Neve-Maas op 22 december 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! 

http://www.rkwalcheren.nl/kerkbalans


 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 



 

Komend weekeinde collecteert Caritas weer 

Op zaterdag 4 en zondag 5 januari collecteert Caritas voor Stichting Leergeld 

Walcheren. 
 
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan 
activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk 
aan de zijlijn. Leergeld helpt als laatste vangnet kinderen van 4-18 jaar uit 
minimagezinnen om sociaal isolement en uitsluiting te voorkomen en om mee te 
kunnen doen aan binnen-en buitenschoolse activiteiten. 
 
Bij Stichting Leergeld Walcheren kan een tegemoetkoming voor het volgende 
aangevraagd worden: 

• Schoolreis 

• Schoolkamp 

• Schoolkosten 

• Excursie/schoolreis 

• Fiets 
 
Stichting leergeld Walcheren kan ondersteunen bij aanvragen bij verschillende 
fondsen: 
➢ het Jeugd Sport Fonds 

➢ het Jeugd Cultuur Fonds 

Bij dit fonds worden onder andere aanvragen gedaan voor muziekles, klassiek 

ballet en scouting. 

➢ Jarige Job 

Dat betekent dat ouders via hen een verjaardagsbox aan kunnen vragen voor een 

Jarige Job. 

➢ het Leen de Broekert Fonds 

Hier kunnen ouders onder andere vergoeding aanvragen voor muzieklessen. 

 

Adresgegevens en bereikbaarheid 
Postbus 5027, 4380 KA Vlissingen. Telefoonnummer: 0118 – 41 89 30. 
E-mailadres: leergeldwalcheren@planet.nl 
 
Stichting Leergeld Walcheren is een particuliere stichting. Het geld dat zij 
ontvangt komt van verschillende fondsen, kerken, gemeenten en ook van 
giften van particulieren. 

 

 

Wekelijks voor aantrekkelijke tarieven adverteren 
in deze nieuwsbrief? 

 
Neem contact op met Herman Maas 

telefoon 0118 – 43 03 77 

mailto:leergeldwalcheren@planet.nl


 

Bisschop Liesen in Geloofsgesprek met Leo Fijen 
Op het feest van de Heilige Familie vertelt bisschop Liesen in het programma Het 
Geloofsgesprek van KRO NCRV over het leerling-zijn van Jezus en wat het betekent 
om Jezus te volgen, ook als parochie. In gesprek met presentator Leo Fijen blikt hij 
terug op het afgelopen jaar. In 2019 bezocht de bisschop Indonesië, vond de 
bisdombedevaart plaats naar de gebieden in Italië waar de heilige Benedictus 
geleefd heeft en blikt hij vooruit naar 2020, waarin de aandacht van het bisdom ligt bij 
parochievernieuwing. 
 

‘Meer leerling zijn van Jezus’ 
Parochievernieuwing begint bij jezelf te verstaan als leerling van Christus, vertelt de 
bisschop. ,,Leerling zijn, vraagt om een ontvankelijkheid. Luisteren naar wat Hij zegt. 
Het eerste woord van de Regel van Benedictus is ook: ‘luister mijn zoon’. Dat 
betekent niet alleen fysiek je oren openzetten, maar luisteren met je hart. Hier komt 
iets heel belangrijks naar voren. Geen simpele gehoorzaamheid in de zin van ‘ik zeg 
dit jij moet dat doen’, maar kijk wat deze regel doet in je hart, en wat brengt God in 
jouw hart tot stand?’’ 
 
Mgr. Liesen legt uit dat Jezus aan het einde van het Matteüsevangelie oproept om 
‘leerlingen te maken’, missionair te zijn. ,,Hij zendt ons uit. We zijn niet naar binnen 
gekeerd, niet tevreden met onszelf en ons eigen clubje. We hebben het geloof 
gekregen om het uit te dragen.’’ 
 
,,Als je die weg gaat en oprecht getuigenis aflegt,” vertelt de bisschop, “gebeurt er 
iets met je. Het is niet het aanleren van een truc die je moet toepassen, maar jijzelf 
groeit als je zuiverder beseft en beleeft wie je bent: leerling van Christus. Je kunt 
geen leerling zijn van Christus, en er onveranderd uitkomen.’’ 

▪ Bekijk de aflevering terug via NPO gemist 
▪ Meer over het feest van de Heilige Familie 

 
Bron: Bisdom Breda; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 
 
 
 
 

 
Vieringen in 2020 in de Willibrordkapel in Domburg 

Vanaf  dit jaar zullen in de Willibrordkapel iedere zaterdagavond 

vieringen gehouden worden in de periode van maart tot en met oktober. Deze 
vieringen beginnen dan steeds om 19.00 uur. 
 
In de maanden juli en augustus is er, vanwege het toeristenseizoen, geen viering op 
de zaterdagavond, maar op zondagmorgen. Deze vieringen beginnen om 10.00 uur. 
 
Dat betekent, dat in de maanden januari, februari, november en december geen 
vieringen meer gehouden worden in de Willibrordkapel. 
 

https://www.npostart.nl/geloofsgesprek/29-12-2019/KN_1710543
https://www.npostart.nl/geloofsgesprek/29-12-2019/KN_1710543
https://www.npostart.nl/geloofsgesprek/29-12-2019/KN_1710543
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/h/heilige-familie


 

Dag van het jodendom over ‘Bevrijding en vrijheid’ 

De Dag van het Jodendom krijgt in 2020 het thema: ‘Bevrijding en vrijheid’. 

Deze dag, die op en rond 17 januari 2020 wordt gehouden, is een initiatief van 
de Nederlandse Bisschoppenconferentie en beoogt kennis over het jodendom 
onder christenen te bevorderen. Tevens wil dit initiatief de actieve dialoog 
tussen joden en christenen stimuleren. 
 
Bevrijding is een kernbegrip 
Dit jaar staat de herdenking centraal dat Nederland 75 jaar geleden werd bevrijd van 
de bezetting door de nazi’s. ,,Een goede gelegenheid om ook op de Dag van het 
Jodendom op 17 januari 2020 stil te staan bij wat bevrijding en vrijheid eigenlijk 
betekenen,’’ schrijft diaken Egbert Bornhijm, contactpersoon voor de Dag van het 
Jodendom voor het Bisdom Breda. ,,In de Joodse en christelijke traditie is ‘bevrijding’ 
immers een kernbegrip. Dat begint al in de Hebreeuwse Bijbel, de Tenach.’’ In een 
brief die verstuurd wordt aan alle beroepskrachten van het bisdom gaat Bornhijm in 
op het werkmateriaal dat ter inspiratie is samengesteld. 
 
Gods bevrijdende liefde 
Bornhijm: ,,In het werkmateriaal klinkt het vrijheidsverhaal van het joodse volk in de 
bijbel: Exodus. Dit verhaal van de uittocht is door de eeuwen heen doorverteld, 
gevierd en gezongen. Voor Joden en christenen is het uittochtverhaal hét verhaal bij 
uitstek over bevrijding. Exodus wordt gelezen op de seideravond van Pesach en in 
de katholieke kerk in de viering van de paasnacht. Mensen van nu zien in de Bijbelse 
traditie zo hun eigen verlangen naar vrijheid terug die hen door God geschonken 
wordt. In onze eigen traditie heeft onze vrijheid een direct verband met het handelen 
van Jezus die in zijn dood en verrijzenis eveneens teken werd van Gods bevrijdende 
liefde.’’ 
 

 

Ter inspiratie in gespreksgroepen 
,,Het materiaal is ter inspiratie en 
vooral om, waar mogelijk, in 
gespreksgroepen en bijeenkomsten 
onze band met het jodendom aan de 
orde te stellen en het grote goed van 
vrijheid onder de aandacht te 
brengen,’’ aldus diaken Bornhijm. ,,Ik 
hoop dat de Dag van het Jodendom 
een bijdrage kan zijn in ons verlangen 
God te leren kennen en zijn liefde in 
onze wereld aan velen door te geven.’’ 

▪ Meer informatie over de Dag van het Jodendom 
 
 
Volgende week: deel 2. 
 

Bron: Bisdom Breda; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 

https://dagvanhetjodendom.nl/werkmateriaal-dvhj-2020/
https://dagvanhetjodendom.nl/
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Snel een viering op Walcheren zoeken? 

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

 

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


 

 

Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK: Monique 
Braspenning volgt Liesbeth Sanders op 

Per 1 januari 2020 volgt mw. mr. Monique Braspenning mevrouw mr. Liesbeth 

Sanders op als meldpuntfunctionaris bij het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag 
RKK. 
 
Mensen die een vraag hebben, een signaal of klacht over grensoverschrijdend gedrag 
binnen de Rooms-Katholieke Kerk, kunnen bij het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag 
RKK terecht. Het Meldpunt is op initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en het 
bestuur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) ingesteld. 
 
De meldpuntfunctionaris is het aanspreekpunt voor vragen, signalen of klachten. Samen met 
melders kijkt de meldpuntfunctionaris: 
 

• of en hoe is geprobeerd om de klacht met de melder en met andere betrokkenen te 
bespreken en zo mogelijk op te lossen 

• of de melder behoefte heeft aan medische, psychische of pastorale hulp 
• welke juridische mogelijkheden er zijn om de klacht aan de orde te stellen 

(civielrechtelijk of canoniekrechtelijk) 
• welke mogelijkheden er zijn om een klacht onder de aandacht te brengen van onze 

Klachtencommissie 
 

Mevrouw mr. Monique Braspenning was eerder werkzaam als juridisch medewerker en 
griffier van de Klachtencommissie van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK. De afgelopen 
jaren was zij de vaste vervangster van Liesbeth Sanders. Naast haar werkzaamheden als 
meldpuntfunctionaris is mw. Braspenning werkzaam als plaatsvervangend secretaris bij het 
Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Haag. 
 
Mevrouw mr. Liesbeth Sanders startte in 2011 als juridisch secretaris bij de destijds te 
vormen Klachtencommissie van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK, waar ze vanaf 1 
januari 2015 de functie van Hoofd van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK vervulde. In 
2015 werd ze meldpuntfunctionaris bij het nieuwe R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend 
Gedrag. Zij heeft nu de functie van bestuurssecretaris aanvaard bij de Centrale Raad van 
Beroep, een van de vier hoogste bestuursrechters in Nederland. 

 
Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

https://www.rkkerk.nl/meldpunt-grensoverschrijdend-gedrag-rkk-monique-braspenning-volgt-liesbeth-sanders-op/
https://www.rkkerk.nl/meldpunt-grensoverschrijdend-gedrag-rkk-monique-braspenning-volgt-liesbeth-sanders-op/
https://www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl/
https://www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl/


 

 

 

 
 
 
■ 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. 

 
 
■ Vrijdag 10 januari 2020 (18.30 – 22.00 uur) 

Nieuwjaarsreceptie vicariaten van Bisdom Breda in Hoeven. Bisschop, mgr. J. Liesen, 
zal aanwezig zijn met de leden van het bisdombestuur en de collega’s uit de 
vicariaten Breda en Middelburg. Aanmelden vóór 3 januari 2020 per e-mail naar 
vic.breda@bisdombreda.nl of vic.middelburg@bisdombreda.nl of telefonisch 076 
5223444 (iedere werkdag van 8.30 uur - 12.30 uur). 

 
■ Woensdag 15 januari 2020 (19.30) 

Publiekslezing door Leo Fijen met als titel ‘Als God renoveert’, in de H. Antonius-
kathedraal in Breda. Leo Fijen is door het Sint Franciscuscentrum gevraagd deze 
lezing te houden in het kader van het voorprogramma op de conferentie 'De 
Missionaire parochie. Als God renoveert', op 24 en 25 maart 2020 in Oudenbosch. 
Vooraf inschrijven via de website van de St. Franciscentrum. U las hier meer over in 
de vorige nieuwsbrief. 

 
■ Donderdag 16 januari 2020 (10.00 – 12.00 uur) 

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

 
 

Praat met iemand, 
in plaats van over iemand te praten!! 

mailto:vic.breda@bisdombreda.nl
mailto:vic.middelburg@bisdombreda.nl


 

 

 

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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