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Al meer dan vijfhonderd aanmeldingen voor de Conferentie 
‘De Missionaire parochie’ 

Voor de conferentie ‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’ hebben zich al 500 

mensen ingeschreven. Daarmee verloopt de inschrijving voorspoedig. 
 
De boekingen zijn afkomstig uit heel Nederland en met zeventig aanmeldingen is er ook 
evidente belangstelling uit Vlaanderen. Met de vlotte ticketverkoop komt de bovengrens 
voor het aantal aanmeldingen in zicht. 
 
Belangstellenden worden daarom geadviseerd niet te lang meer te wachten om zich in 
te schrijven. 
 

Sint Annaklooster biedt goedkope slaapplaatsen 
De organisatie van de conferentie is verheugd te kunnen melden dat het Sint Anna-
klooster in Oudenbosch beschikbaar is voor slaapplaatsen. Voor een slaapplaats geldt 
het sterk gereduceerde tarief van €15,00 per persoon, per nacht, inclusief ontbijt. De 
slaapplaatsen zijn in eerste instantie bedoeld voor jongeren en vrijwilligers. Wie graag 
van deze mogelijkheid gebruik maakt, kan zich hier aanmelden. 
 

▪ Lees verder voor meer nieuws over de conferentie ‘De Missionaire parochie – 
Als God renoveert’ 

▪ Tip: beluister deze podcast van Radio Maria België met diaken Egbert Bornhijm 
en Patrick Vandeputte. 

 

https://missionaireparochie.nl/jongeren-opgelet-sint-annaklooster-biedt-goedkope-slaapplaatsen
https://missionaireparochie.nl/nieuws
https://missionaireparochie.nl/nieuws
https://missionaireparochie.nl/waarom-een-missionaire-parochie-beluister-de-podcast


 
In de voetsporen van Franciscus van Assisi - Godszoeker 
Een bezinningsreis van 23 – 30 september 2020 

 
Een uitnodiging van Rens Stobbelaar, die het niet kan laten om te verhalen over 

Franciscus 

 

Graag vraag ik aandacht voor Franciscus, van Assisi. Onze Paus heeft zijn 

naam aangenomen. Waarom heeft ie dat gedaan, wat is het verhaal daarachter. . . 
.? Sinds vijftien jaar kom ik daar, voor mezelf en in het begeleiden van 
bezinningsreizen samen met de Franciscaanse Beweging. 
 
Tijdens een bezinningsreis treden we in de voetsporen van Franciscus. Niet alleen 
letterlijk, door in de omgeving van Assisi de plekken te bezoeken waar Franciscus ook 
kwam, maar we treden ook in zijn voetsporen door de bezinning die in de reis 
ingebouwd is. Ook in de weg naar binnen volgen we Franciscus in zijn voetsporen. 
 

 
 De kerk van Assisi 

Foto: Franciscaanse Beweging 

 
De ochtenden staan in het teken van bezoeken aan plekken die van waarde zijn voor 
de franciscaanse spiritualiteit. Na de lunch en middagrust ontmoeten we elkaar op een 
creatieve en ontspannen wijze rond thema’s uit de franciscaanse spiritualiteit. We delen 
wat de dag ons gebracht heeft en sluiten af met een gezamenlijke viering. 
 
Elke dag staat een thema centraal. Na het late avondeten is er geen gezamenlijk 
programma. Er is gelegenheid voor rust, ontspanning, ontmoeting of een 
avondwandeling in Assisi. 
 

Lees verder op de volgende pagina!  



Meer informatie met programma en kosten, kun je vinden op  

https://www.franciscaansebeweging.nl/reizen/bezinningsreizen/bezinningsreis-naar-

assisi-2020 

 

En als je nog vragen hebt neem dan contact op met: rensstobbelaar@outlook.com  06-

50504785. 

 

En, als er voldoende belangstelling is vanuit de H. Pater Damiaan- en H. Maria 

Parochie Walcheren, is het ook te overwegen om deze reis vanuit de parochies zelf te 

organiseren. 

 
Assisi, geschilderd door wijlen br. Jan Scheffers, ofm cap. 

Foto: © Peter Vrancken 
 

 

Lief en leed 

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

Overleden 

Judith Laurense Maria (Anouk) van Drie-Backx op 5 januari 2020 

Josephine, Rachelle, Therese (Monique) Moreau-De-Kesel op 11 januari 2020 

 

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! 

https://www.franciscaansebeweging.nl/reizen/bezinningsreizen/bezinningsreis-naar-assisi-2020
https://www.franciscaansebeweging.nl/reizen/bezinningsreizen/bezinningsreis-naar-assisi-2020
mailto:rensstobbelaar@outlook.com


Film: Shoplifters 
 

Op woensdag 22 januari 2020 is er een volgende 

editie van ‘Goede kost’: voedsel voor de inwendige 
mens en geestelijke voeding aan de hand van een 
intrigerende film. 
 
De maaltijd start zoals gebruikelijk om 18.00 uur, de film 
om 19.00 uur. Rond 21.30 uur willen we afsluiten. Plaats 
van samenkomst: Dorpskerk te Heinkenszand. 
 
We gaan kijken naar Shoplifters (2018). Osamu en zijn 
zoon Shota stelen regelmatig uit winkels en komen op 
een dag de jonge Yuri tegen, die in het gure weer buiten 
moet overleven. Osamu’s vrouw Nobuyo aarzelt 
aanvankelijk om het meisje in hun midden op te nemen, 
maar bindt uiteindelijk in. 

 
Ondanks dat het gezin het financieel niet breed heeft en zich daarom richt op 
winkeldiefstallen, lijken ze samen een gelukkig leven te hebben. Dit verandert wanneer 
een onverwachte gebeurtenis verborgen geheimen doet blootleggen. 
 
Om deel te nemen aan de maaltijd is aanmelden noodzakelijk, door een bericht te 
sturen naar wielhacking@gmail.com. 
 

Bron: nieuwsbrief H. Pater Damiaanparochie 
 
 
 
 
 

Tridentijnse mis in de Onze Lieve Vrouwekerk Vlissingen 

Volgende week zondag, 26 januari 2020, wordt in de Onze Lieve Vrouwekerk in 

Vlissingen weer een Tridentijnse mis gehouden. 
 
Deze eucharistieviering begint om 17.30 uur en voorganger is priester Daan Huntjes. 
 
 
 
 
 

Oecumenische viering in Sint Jacobskerk 

Komende zondag, 19 januari, houdt de Raad van Kerken Vlissingen in de Sint 

Jacobskerk in Vlissingen een oecumenische viering. Deze viering begint om 
09.30 uur. 
 
De viering in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen gaat vanwege de oecumenische 
viering niet door. 
 

 

 

 

mailto:wielhacking@gmail.com


Mgr. Woorts zegende nieuw kantoor bedevaartorganisatie 
VNB 

Bedevaartorganisatie VNB heeft zaterdag 11 januari 2020 officieel haar nieuwe 

kantoor in Tilburg geopend, gevestigd in het Generalaat van de Fraters van 
Tilburg. Na een Eucharistieviering met mgr. Woorts (bisschop-referent voor de 
bedevaarten) als hoofdcelebrant, verrichtte burgemeester Theo Weterings de 
officiële openingshandeling. Mgr. Woorts zegende vervolgens de burelen. 
 
De aanwezigen konden bij deze opening kennismaken met de nieuwe VNB-directeur 
Jack van Maaswaal, die op 6 januari is begonnen in deze functie. Van Maaswaal (59) 
werkte tot aan zijn functioneel leeftijdsontslag, augustus 2019, voor de Krijgsmacht. In 
zijn laatste functie werkte hij als generaal-majoor bij de NAVO in Brussel als 
rechterhand voor de hoogste Amerikaanse militair in Europa. 
 
‘Naar het heiligdom’ 
In zijn preek sloot mgr. Woorts aan bij het motto van de viering ‘naar het heiligdom’. “In 
Lourdes of welke bedevaartplaats ook begin ik mijn preek het liefst door de aanwezigen 
aan te spreken met: beste mede-pelgrims. Dat doe ik daarom nu ook hier – beste 
mede-pelgrims – want datgene wat ons vandaag hier samenbrengt en waartoe hier een 
nieuw kantoor van de VNB wordt geopend, staat ten dienste van het als mede-pelgrims 
onderweg zijn… en wel naar Gods heiligdom. Wanneer wij op bedevaart gaan, dan 
sluiten wij ons aan bij wat Maria en Jozef met Jezus deden: als Joodse familie gingen 
zij elk jaar op bedevaart naar hét heiligdom waar de God van Israël aanbeden werd, de 
tempel te Jeruzalem. Zij deden dat bij gelegenheid van het Joodse Paasfeest: om de 
uittocht uit de slavernij in Egypte te herdenken, om te vieren dat God ons vrijmaakt en 
leidt naar het Beloofde Land. We bevinden ons dus in goed gezelschap als wij op 
bedevaart gaan: de leden van de Heilige Familie zijn allereerst onze mede-pelgrims.” 
 
Mgr. Woorts noemde het ,,een voorrecht als we ons mogen en kunnen inzetten voor 
bedevaarten, omdat ze zo ontzettend kostbaar zijn voor jong en oud, ziek en gezond, 
om als mede-pelgrims met elkaar onderweg te zijn, om te zijn bij wat van de Vader is, 
als zonen en dochters van de vreugde van Gods wil, als leerlingen en vrienden van 
onze Heer Jezus, als kinderen van zijn en ons aller hemelse moeder Maria.’’ 

Lees het hele verslag van de opening met meer foto’s op de website van het 

aartsbisdom. 

 Bron: rkkerk.nl/aartsbisdom Utrecht; redactionele bewerking: Peter Vrancken 
 
 

 

 

 

https://www.aartsbisdom.nl/mgr-woorts-bij-officiele-opening-vnb-kantoor/


Prinses Beatrix, Jesse Klaver (spreker) en mgr. Van den 
Hende bij ‘In Vrijheid Verbonden’ 

Op maandag 20 januari 2020 is prinses Beatrix aanwezig bij een bijeenkomst 

van het interreligieuze netwerk In Vrijheid Verbonden. Het thema van de 
bijeenkomst is ‘75 jaar vrijheid’. Hoofdspreker is politicus Jesse Klaver. Namens 
de R.-K. Kerk is onder anderen mgr. Van den Hende, secundus van de 
beleidssector Interreligieuze Dialoog, bisschop van Rotterdam en voorzitter van 
de Bisschoppenconferentie aanwezig. 
 
Verder is ook Berry van Oers, beleidsadviseur van de Bisschoppenconferentie voor 
Interreligieuze Dialoog en vice-voorzitter van In Vrijheid Verbonden present, samen met 
de leden van de landelijke rooms-katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog. 
 
Vanuit elke traditie spreken bij deze bijeenkomst twee jongvolwassenen met prinses 
Beatrix over het thema van de dag. Het christelijke tweetal bestaat uit de protestantse 
Hanna Wessels (23) en de rooms-katholieke Laurens Verbeek (24), student 
bestuurskunde en fractiemedewerker bij het CDA in de Tweede Kamer. Verder is er 
deze dag een presentatie van vertegenwoordigers van het Boeddhisme, Hindoeïsme, 
Jodendom, Christendom, Islam en Humanisme. 
 
In Vrijheid Verbonden 
In Vrijheid Verbonden is een groep mensen die vanuit verschillende religies en 
levensbeschouwingen samenkomen en de handen ineen slaan om zich gezamenlijk te 
presenteren en zich samen sterk te maken voor de democratie. 
 
De heer Lalbahadoersing, voorzitter stuurgroep In Vrijheid Verbonden: ,,We willen de 
rijkdom laten zien van de diverse religieuze en levensbeschouwelijke tradities in 
Nederland. We hebben respect voor het eigen geluid van een ieder. En we proberen 
publiek uitdrukking te geven aan gevoelens van waardering. Door bezinning en 
ontmoeting proberen we de tolerantie uit te bouwen en te verdiepen.’’ 
 
De eerste presentatie van In Vrijheid Verbonden vond plaats op 15 december 2005 op 
initiatief van het Nationaal Comité Zilveren Regeringsjubileum Koningin Beatrix in de 
Dom in Utrecht. De gemeente Utrecht is mede-gastheer van In Vrijheid Verbonden. 
 
De bijeenkomst vindt plaats in TivoliVredenburg in Utrecht van 19.00-21.00 uur. 

Meer over In Vrijheid Verbonden is te vinden via www.invrijheidverbonden.nl. 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 

http://www.invrijheidverbonden.nl/


 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 



 

 

Alex Commandeur benoemd tot Functionaris 
Gegevensbescherming R.-K. Ledenadministratie 

Alex Commandeur is per 1 januari 2020 aangesteld als Functionaris 

Gegevensbescherming  voor de Rooms-Katholieke ledenadministratie. 
 Commandeur werkt al jaren als adviseur op het gebied van de bescherming van 
persoonsgegevens en sinds enige tijd adviseert hij ook de Rooms-Katholieke 
Kerk op dit terrein. Voor parochies heeft hij een heldere boodschap: ,,Ga met de 
gegevens van je leden om, zoals jij zou willen dat andere organisaties met jouw 
gegevens omgaan: zorgvuldig en correct.’’ 
 
In zijn functie als Functionaris Gegevensbescherming (FG) houdt Commandeur toezicht 
op de ledenadministratie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland die via systemen 
van IPAL lopen. (IPAL is het interdiocesaan platform automatisering en 
ledenadministratie). 
 
Hij heeft daarin drie hoofdtaken: 
- toezicht houden 
- adviseren en 
- voorlichten. 
 
,,Elke organisatie in Nederland die het beheer heeft over een grootschalige bestand met 
persoonsgegevens, is sinds de invoering van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) in 2018 verplicht om een FG in dienst te nemen. Dat 
geldt  bijvoorbeeld voor scholen, ziekenhuizen maar ook voor de kerken.  Als FG moet 
ik er op toe kunnen zien dat het gegevensbeheer volgens de wettelijke regels verloopt 
en ik kan adviseren waar verbeteringen mogelijk zijn, of voorlichting geven om de 
kennis in de organisatie te verhogen.’’ 
 
Parochies hebben de belangrijkste rol 
,,Als het om het gegevensbeheer gaat, hebben de parochies van de Rooms-Katholieke 
Kerk misschien wel de belangrijkste rol’’, legt Commandeur uit. ,,De parochies moeten 
er voor zorgen dat het beheer van hun lokale ledenbestand op orde is en eventuele 
vragen van hun leden hierover afhandelen. Dat hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn’’, 
aldus Commandeur. ,,Het is zaak om met de gegevens van kerkleden zo om te gaan, 
dat ze er op kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Dit vraagt om bewustwording in 
de parochie. Het moet als het ware een tweede natuur worden om als het gaat over 
persoonsgegevens rekening te houden met het recht op de bescherming daarvan. Ook 
voor de AVG van kracht werd, was er overigens al een wet voor de bescherming van 
persoonsgegevens. Met de nieuwe wet is er nu ook weer niet zo veel veranderd. 
Zorgvuldigheid was altijd al geboden, dat wordt met de AVG nog eens extra 
onderstreept en met een landelijke Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wordt er op 
toegezien dat deze zorgvuldigheid ook daadwerkelijk wordt nagestreefd.’’ 
 
Contact 
Alle informatie en tips in verband met de privacywetgeving zijn te vinden op 
rkkerk.nl/AVG. Via deze pagina kan ook een abonnement worden genomen op de gratis 
AVG-nieuwsbrief. 

Neem contact op met de Functionaris Gegevensbescherming  
 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

http://www.rkkerk.nl/AVG
https://www.rkkerk.nl/avg/contactformulier-functionaris-gegevensbescherming/


 

 

Marc Lindeijer benoemd tot vicaris-generaal van het Bisdom 
Breda 

Met ingang van 1 april 2020 benoemt bisschop Liesen pater Marc Lindeijer sj 

tot vicaris-generaal van het bisdom Breda. Bisschop Liesen maakte deze 
benoeming bekend tijdens de Nieuwjaarsreceptie van het bisdom Breda op 10 
januari 2020 op Centrum Bovendonk te Hoeven. 

Parochievernieuwing 
Bisschop Liesen heeft pater Lindeijer gevraagd de coördinatie rondom parochie-
vernieuwing in het bisdom op zich te nemen. Pater Marc Lindeijer behoudt zijn functie 
als spirituaal van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk te Hoeven. Mgr. Harry 
Lommers blijft als vicaris-generaal aan het bisdom Breda verbonden. 
 
Curriculum 
Marc Lindeijer is in 1966 geboren in Den Helder. Hij studeerde geschiedenis aan de 
Radbouduniversiteit te Nijmegen. Hij trad in 1994 in bij de jezuïeten en ontving in 2002 
de priesterwijding. Hij werkte van 2001 tot 2006 als archivaris van de Nederlandse 
provincie van de jezuïeten. In 2010 promoveerde hij in Nijmegen op een proefschrift 
over het (mislukte) proces ter heiligverklaring van pater Jan Roothaan. De 
Amsterdammer Roothaan was in de negentiende eeuw algemeen overste van de 
jezuïeten. Hij speelde een grote rol in de heropleving van de orde. Van 2009 tot 2016 
werkte Lindeijer in de curie van de jezuïeten voor de zaken van de heiligen van de orde. 
 
Sinds 2016 woont hij in Leuven en is hij in dienst van het Genootschap van de 
Bollandisten in Brussel. Het Genootschap van de Bollandisten is een gerenommeerd 
onderzoekinstituut dat zich bezighoudt met de kritische studie van de heiligen, hun 
leven en hun cultus. 
 
200 jaar Bovendonk 
Op 1 februari 2017 benoemde bisschop Liesen pater Lindeijer tot spirituaal van de 
Priester- en Diakenopleiding Bovendonk te Hoeven. Hij schreef samen met enkele 
andere auteurs het boek ‘Bovendonk: reisgids door een monument’ dat in 2018 
verscheen bij gelegenheid van het 200 jarige bestaan van de priesteropleiding. 
 
 

 



 

 

Norbert Schnell in Geloofsgesprek: ,,niet reorganiseren maar 
renoveren’’ 

Op het feest van de Doop van de Heer, op zondag 12 januari 2020, sprak 

pastoor Norbert Schnell met presentator Leo Fijen in Het Geloofsgesprek van de 
KRO NCRV. Vanuit de H. Antoniuskathedraal van Breda ging hij onder meer in op 
het sacrament van het Doopsel, de missie van de Kerk en Centrum Bovendonk. 
Aansluitend op het Geloofsgesprek zond KRO NCRV live de eucharistieviering uit 
vanuit de kathedraal, waarin Norbert Schnell voorging. 

,,Het geloof is positief van zichzelf’’ 
Pastoor Schnell is optimistisch over de toekomst van de Kerk: ,,Ik kijk niet zo zeer naar 
getallen. Het geloof is positief van zichzelf. Ik ben blij mensen te ontmoeten die door 
God geraakt zijn. Het christelijk geloof is een blij geloof. Let alleen maar eens op hoe 
vaak het woord ‘vreugde’ voorbij komt in de liturgische teksten. Paulus doet ook de 
oproep: ‘blij zijn in de Heer’. Ook in de Adventstijd en Kersttijd die we nu gehad hebben: 
het gaat om vreugde, nieuw leven.’’ 
 
Weer over Jezus vertellen 
Pastoor Schnell hoopt op een verdere vernieuwing ‘van binnenuit’ waarin gelovigen 
weer meer trots kunnen zijn op hun katholieke geloof en prioriteit geven aan de 
missionaire kerk. Pastoor Schnell: ,,De Kerk is in zijn wezen missionair. De Heer stuurt 
op het einde van het Matteüsevangelie zijn leerlingen de wereld in.’’ In de vorige eeuw 
is dit ook gebeurd, weet Schnell. Hij refereert naar de jaren vijftig waarin de Kerk vanuit 
Nederland de hele wereld is ingegaan om de Blijde Boodschap te verkondigingen. ,,Er 
is toen heel veel goeds gebeurd,’’ aldus Schnell. ,,Maar,’’ zo zegt hij, ,,dat hebben we 
de laatste decennia laten liggen. Wij moeten dat weer herontdekken en leren hoe we 
ook in deze stad weer over Jezus gaan vertellen.’’ 

Niet reorganiseren maar renoveren 
,,Dit jaar (op 29 april, PVr.) ben ik 25 jaar priester,’’ reflecteert Schnell. ,,Dan ga je een 
beetje terugkijken. Wij zijn 25 jaar bezig geweest met reorganisatie: ‘reorganiseren’, 
terwijl we moeten renoveren, vernieuwen. Niet de boel zoals het is een beetje anders 
neer te zetten, zodat we door kunnen gaan zoals we altijd bezig zijn geweest, maar het 
moet van binnenuit opnieuw. Reorganiseren doen wij, maar Als God renoveert, doen 
we het zoals Hij het graag wil. Het is een andere beweging, in de houding van leerling 
zijn.’’ 
 
Schnell vertelt ook over Priester- en diakenopleiding Bovendonk, waar hij als rector aan 
verbonden is. Hij hoopt dat het een van de plekken mag zijn waar mensen de stem van 
God verstaan en gehoor kunnen geven aan hun roeping tot het diaconaat of het 
priesterschap. ,,Ik vind het mooi om met mensen proberen te ontdekken of dit hun weg 
is. Dat blijf ik boeiend vinden. En als dat zo is, probeer ik hen zo veel mogelijk mee te 
geven om op die weg gelukkig te worden.’’ 

▪ Bekijk hier Het Geloofsgesprek van 12 januari 2020 
 

Bron: Bisdom Breda; redactionele bewerking: Peter Vrancken 
 
 

https://www.kro-ncrv.nl/programmas/geloofsgesprek/seizoenen/seizoen-2020/norbertschnell200112-kn1711943
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Snel een viering op Walcheren zoeken? 

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

 

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


 

 

Oecumene: haat, nijd en idealen 
‘Duits voorstel voor protestants-katholieke parochies’ kopte het Nederlands Dagblad 
begin vorige week. Het voorstel van de evangelisch-lutherse bisschop van Hannover 
voor de oprichting van gemengde geloofsgemeenschappen is positief ontvangen door 
de rooms-katholieke bisschop van Mainz. Een positieve ontwikkeling die ik toejuich. 
Desalniettemin hoopt een minder flexibele kant van mij stilletjes dat het nog een hele 
tijd duurt voordat dit in mijn eigen kerk de realiteit is. Oecumene betekent namelijk ook 
een hoop gedoe om niks… toch? 
 
 
Column: Simone Ooms (katholiekleven.nl) 
 
 
Nieuwsgierig wachtten wij, geestelijk verzorgers in spe, zo’n anderhalf jaar geleden steeds 
buiten het lokaal van het vak ‘rituele expressie’. Wat zouden de werkgroepjes van deze week 
voor vieringen hebben georganiseerd? Christelijk? Multireligieus? En wat zouden we gaan 
doen? Van een min of meer klassieke viering tot een maaltijd aan een grote tafel of een 
viering waarin verschillende tradities bij elkaar kwamen… in alle openheid lieten we het over 
ons heen komen en deden we serieus mee, om daarna te evalueren wat werkte en wat niet – 
en waarom. Het waren stuk voor stuk prachtige, verrijkende ervaringen. 
 
Ik genoot van de diversiteit en creativiteit van mijn studiegenoten, van het haast en passant 
leren en toepassen van de theorie. Soms waren de leerpunten heel praktisch van aard: zo 
spatte een vaas met water en drijfkaarsjes door de hitte spontaan uiteen. Waar ik echter het 
meest van genoot, was de spirituele of rituele ‘rek’ waarover ik bleek te bezitten. Ik had 
verwacht dat ik – alle oprechte openheid ten spijt – bijvoorbeeld zou afhaken bij iets 
multireligieus. Zolang de kaders juist waren, bleek dat echter helemaal niet het geval. Een 
verrassende persoonlijke ontdekking, en zo waren er meer. 
 
De weerbarstige praktijk 
In diezelfde periode ging onze parochie wat meer samenwerken met een protestantse 
gemeente: zij kwamen als huurders gebruik maken van ons gebouw en er werd wederzijds 
de wens uitgesproken om, waar mogelijk, bepaalde dingen samen te doen. Een lunch, een 
excursie, een paar keer per jaar een oecumenische viering… prachtig, toch? Ja, en bijna 
iedereen was op zich van goede wil. 
 
Toch gebeurde er iets raars. Sommige parochianen schoten direct in de weerstand met een 
felheid waar ik plaatsvervangende schaamte voor voelde. En grote ergernis. Van die 
normaliter heel aardige mensen, kreeg ik ineens een heftige, moeilijke kant te zien. Hoezo, 
naastenliefde en vrede op aarde enzo? 
 
Met stijgende verbazing keek ik naar de haat en nijd die – dwars door alle positieve 
ontwikkelingen heen – soms over de kleinste dingetjes ontstond. Er werd aan onze kant 
bijvoorbeeld stevig gemopperd op de adventskrans van ‘hullie’. Kon dat rotding niet gewoon 
weg, plaatsmaken voor iets wat ons beter past? 
 
Nu is het voor acolieten ook niet het meest handige ding dat er bestaat, maar, nou ja… er 
zijn ook andere manieren om daar mee om te gaan. In de anti-adventskransgeluiden 
onzerzijds klonk een duidelijke ondertoon dat het ‘hun’ ding is en niet ons eigen ding. Van 
‘hullie’ kant waren op een gegeven moment minder positieve geluiden over ons 
wierookgebruik: mensen hadden er last van. Wat bij ons weer tot enkele gepikeerde reacties 
leidde, want de huurders gingen toch zeker niet onze liturgie bepalen? 
 
 



 

 

Soms kon ik er hartelijk om lachen, maar soms voelde ik ook de haast onweerstaanbare 
neiging om als parochiaan de handdoek in de ring te smijten. Mensen die zich zo laten gaan 
over zulke futiliteiten hebben de Blijde Boodschap niet helemaal begrepen, toch? Al dat 
gedoe om niks… Ik had te doen met onze pastoor die regelmatig dergelijke bagger over zich 
heen kreeg. Je zou als herder je eigen schapen toch met de koppen tegen elkaar willen 
slaan? Ondanks mijn betrokkenheid bij de parochie trad er in die periode een soort 
vervreemding bij me op: hier hoorde ik niet bij. 
 
Zelf met de hakken in het zand 
Totdat het mijzelf ineens overkwam dat ik acuut met beide hakken in het zand ging staan. Ja, 
het overkwam mij: ik had dit absoluut niet zien aankomen. Bij een gezamenlijke viering (die 
door een administratief foutje niet als zodanig was aangekondigd bij ‘ons’) schoot het me in 
het verkeerde keelgat dat de dominee van ‘hullie’ een priesterstola droeg en op de kansel 
ging staan om een preek te houden. Ónze kansel. In ónze kerk. Daar hoorde ónze pastoor te 
staan! Het scheelde weinig of ik was woest opgestaan en de kerk uit gelopen. Op dat 
moment heb ik gelukkig mijn fatsoen gehouden, maar ’s middags stuurde ik een nijdige mail 
naar de pastoor dat het op deze manier voor mij niet hoefde. 
 
Toen eenmaal duidelijk was dat het ‘gewoon’ een oecumenische viering betrof die 
abusievelijk niet als zodanig bij ‘ons’ was aangekondigd, was ik snel weer voor rede vatbaar. 
Ik schaamde me voor mijn emotionele uitbarsting naar de pastoor – die had er dankzij mij nu 
wéér een baggerreactie bij – en vroeg me af hoe ik zo kwaad had kunnen worden. Waarom 
had ik tijdens de viering niet mijn schouders kunnen ophalen, of zelf bedenken dat dit 
kennelijk een oecumenisch feestje was? Waarom was ik van de goede wil en de ergernis 
over onverdraagzaamheid zo plotseling omgeslagen naar het andere uiterste? Ik had geen 
idee. 
 
Ik wist alleen dat ik deze versie van mezelf verre van aangenaam vond. Ze is 
onverdraagzaam, stekelig, arrogant en kan als geen ander van een mug een olifant maken. 
Kon ik niet terug naar die versie van de open, flexibele geestelijk verzorger in opleiding? Zij 
was veel sympathieker en leuker! 
 
Kleine dingen worden symbool 
De praktijk was en (is) echter een stuk lastig. Voor mij zat (zit) het vooral in de kleine dingen 
na onze vieringen. De acolieten, waaronder ikzelf, moeten dan namelijk in rap tempo de kerk 
leegruimen voor de komst van de protestanten. In feite loopt het door elkaar: terwijl wij 
opruimen, zijn zij al bezig met inrichten. Praktisch gezien is die chaos onhandig: je loopt 
elkaar steeds in de weg en overziet minder goed wat er nog moet worden gedaan. Ik vind dat 
irritant en het drukke gedoe doet voor mij bovendien afbreuk aan wat ik slechts enkele 
minuten eerder in de eucharistie heb ervaren. Ik wil in alle rust afbouwen: een soort spirituele 
cooling down. 
 
‘Vertaald’ naar een concreet ding waarover ik me bij tijd en wijle (in alle stilte) over op kan 
winden: de kartonnen koker waar ons altaarkleed omheen wordt gerold. Die koker staat 
tijdens de eucharistieviering – uit het zicht voor iedereen inclusief mijzelf – in de apsis klaar 
zodat we na afloop meteen kunnen beginnen met opruimen. Dat scheelt weer het nodige 
geloop en gezoek. Maar… ik háát die strategisch gepositioneerde koker in die nis schuin 
achter me. Hij hoort daar niet. De enige reden dat we hem in onze liturgische ruimte hebben, 
is om na afloopt zo snel mogelijk op te kunnen krassen. Opkrassen uit onze eigen kerk. 
 
Na verloop van tijd realiseerde ik me dat iedereen zo zijn of haar eigen ‘symbool’ heeft voor 
dit soort sentimenten die je nu eenmaal altijd krijgt als er iets gedeeld moet worden. 
Symbolen die an sich vrijwel nergens over gaan – net als de bijbehorende klaagzangen en 
discussies wanneer die zich tot het betreffende ding beperken en aan de dieper liggende 



 

 

gevoelens voorbij gaan. 
 
Spiritueel territorium 
Er is echter nog iets en, denk ik, belangrijkers wat de gezamenlijke op- en afbouw voor mij 
lastig maakt: het is hét moment waarop de onderlinge verschillen zowel zichtbaar worden als 
voelbaar dichtbij komen. Ik sta er bijvoorbeeld met mijn neus op als de andere club hun eigen 
spullen op het altaar zet waarop wij net eucharistie hebben gevierd. Is dat erg? Nee. Ja. Mijn 
onaangename, onverdraagzame kant noemt het laatdunkend ‘hun Intratuinmeuk’. En die 
hoort niet thuis op óns altaar! Als het dan toch per se moet, kan het dan niet uit mijn zicht? 
 
Saillant detail: die leukere, meer ruimdenkende versie van mijzelf kocht dolenthousiast 
soortgelijke Intratuinmeuk in voor haar eigen viering bij het practicum rituele expressie. Dus 
vanwaar mijn neerbuigendheid en territoriale neigingen? 
 
In de verwarrende mix van ergernis en ergernis over mijn eigen ergernis besefte ik dat dát 
het was: het fysieke, maar vooral ook spirituele ‘territorium’ waarin ik me op dat moment 
bevond. Als ik naar de kerk ga, is dat geen neutraal lokaaltje waarin ik met academische en 
persoonlijke belangstelling iets – inclusief mijn eigen beleving daarvan – ga ervaren, 
beschouwen en nabespreken. Er is een verschil tussen de geestelijk verzorger in spe en de 
privépersoon. Deze kerk is mijn thuis, en thuis gaan de dingen nu eenmaal zoals ze gaan. 
Stel je voor dat je thuis een gast krijgt die alles wat je hebt of doet ter discussie stelt… daar 
word je toch knettergek van? 
 
Verschillen die lastige vragen oproepen 
En in wezen is dat precies wat er gebeurt als ik door onze ‘gasten’ geconfronteerd word met 
die andere spullen op het altaar. Want kan ik eigenlijk wel beargumenteren waarom het op 
onze, op mijn manier moet? Is ons vergulde vaatwerk nu echt noodzakelijk voor een 
geslaagde viering? Ik ben ervan overtuigd dat de materiële zaken er niet zo toe doen en dat 
God echt wel verder kijkt dan dat, maar… waarom hecht ik, hechten wij er dan toch zo’n 
waarde aan? Omdat het nu eenmaal onze traditie is? 

Je kunt zeggen dat liturgie een taal is en dat het gebruik van bepaalde materiële zaken onze 
manier is om iets uit te drukken, maar ook dat roept de vraag op of het niet anders kan: de 
ene taal is immers niet beter of slechter dan de andere. 
 
En wat zegt het eigenlijk over ons gelovigen als we in twee groepen na elkaar moeten vieren 
omdat we er te veel moeite mee hebben elkaar te ‘verstaan’? 
 
Zo roept alleen al het delen van de fysieke ruimte allerlei vragen op. Moeilijke, spannende 
vragen die raken aan wat iemand ervaart als heilig, aan zijn of haar spirituele identiteit. Aan 
iets heel persoonlijks dat je ten diepste niet uit kunt leggen, eigenlijk ook niet wilt uitleggen. 
 
Geestelijke armoede 
Net als de meeste mensen hou ik er niet van als continu alles ter discussie staat, zeker aan 
het ‘thuisfront’, want dat is doodvermoeiend. Het is verleidelijk om zulke confrontaties te 
ontwijken door je terug te trekken op je eigen eiland. Ik denk echter niet dat dat goed is. 
Spannende vragen zijn niet voor niets spannend: uiteindelijk leiden ze tot persoonlijke 
verdieping – of op zijn minst enig relativeringsvermogen dat verstarring tegen gaat. De 
oecumene kan hier een zeer waardevolle bijdrage aan leveren. Het is bovendien een 
opdracht die wij allen hebben gekregen. 
 
Dat uit de weg gaan, is geestelijke armoede. En toch doe ik op zondagochtend nog altijd 
graag mijn eigen ding zonder dat steeds te moeten bevragen. 
 
Heer maak mij mega-oecumenisch, maar nu nog niet… 



 

 

 

 
 
■ 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 18 januari 2020 (15.00 uur) 

Officiële onthulling van het Sint Barbarabeeld aan de voorgevel van de Gasthuiskerk 
aan de Lange Delft 94 in Middelburg. Na afloop is er een informeel samenzijn met een 
hapje en een drankje in de kerk. U las hier meer over in de vorige nieuwsbrief. 

 
■ Zondag 19 januari 2020 (09.30 uur) 
 Oecumenische viering in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. De viering in de Onze 

Lieve Vrouwekerk vervalt om die reden. 
 
■ Zondag 19 januari 2020 (15.00 uur) 
 De jaarlijkse oecumenelezing vindt plaats in de Geertekerk in Utrecht. Het thema dit 

jaar is ‘In Christus - en in Nederland. Op zoek naar geloofwaardige identiteit’. Sprekers 
zijn dr. Mirella Klomp, dr. Peter-Ben Smit en Enis Odaci. Religie in Nederland 
verandert, ook de christelijke traditie. Dat roept de vraag op wat christelijke identiteit 
eigenlijk is, in 2020 en daarna. Na de lezing is er een nieuwjaarsontmoeting. Toegang 
is op basis van een vrijwillige bijdrage. Opgave wel gewenst! Lees hier verder. 
Opgeven: rvk@raadvankerken.nl. 

 
■ Zondag 26 januari 2020 (17.30 uur) 
 Tridentijnse mis in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. Voorganger is priester 

Daan Huntjes. 
 
■ Woensdag 12 februari 2020 (14.00 – 16.00 uur) 
 Vergadering parochiebestuur in Middelburg. 
 
■ Woensdag 8 april 2020 (19.00 uur) 
 Chrismamis in de Heilige Willibrordusbasiliek in Hulst. 
 
 

 
 

Opruimen kost minder energie 
dan ergeren!! 

https://www.raadvankerken.nl/?b=5500
mailto:rvk@raadvankerken.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 
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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 
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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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