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Caritas zoekt nieuwe bestuursleden

Caritas zoekt vanwege het aftreden van bestuursleden naar nieuwe bestuursleden.
Wie zoeken we: mensen die mee willen denken en doen in het bieden van praktische
en/of financiële hulp aan personen in nood.

Wat doet het bestuur:
▪ 6x per jaar vergaderen
▪ Maandelijks Caritascollectes in de parochiekernen verzorgen
▪ Een enkele keer een praktische vraag om hulp uitvoeren
▪ Financiële hulp verlenen
▪ Sams kledingactie
▪ Kerstpakketten verzorgen

Meer informatie of aanmelden?
Wilt u meer informatie of denkt u dat u degene bent die wij zoeken; neem dan per email contact met ons op via: caritas@rkwalcheren.nl

Rouwzorg Regio 0114 nodigt u uit voor de

Lezing
op

door

Sindy Helsen

4 februari 2020

om

20 uur

in de Truffinozaal WZC De Blaauwe Hoeve Truffinoweg 1 te Hulst
Thema: Het thema van de avond is "De dagen ... ze komen en gaan ... in golven

over je heen".

Sindy Helsen is klinisch psychologe, contextuele gezins- en relatietherapeute en werkzaam voor Fara in Leuven (België).
Iedereen is van harte welkom. De inkom is gratis.
Inschrijven is nodig en kan, liefst vóór 23 januari, bij het
rouwzorgteam
Katrien Van de Wiele
n
Fien Martinet
Maggie Sandkuyl

Beneluxstraat 16

4551 TM

Sas van Gent

Tel. 06-41322776

kvdwiele@zeelandnet.nl

Het Zand 31

4576 CB

Tel. 0114-364050

fmartinet@zeelandnet.nl

Poorterslaan 111

4561 ZM

Tel. 0114-315149

msandkuijl@zeelandnet.nl

Koewacht
Hulst

……………………………………………………………………………………………………………………………………
Inschrijfstrook lezing Rouwzorg Regio 0114 door Sindy Helsen op 4 februari
2020
Naam……………………………………………………………………………………………………………………………
Adres……………………………………………………………………………………………………………………………
neemt deel met ………. personen.

Rietje Maas geeft ‘distributiecentrum’ Vlissingen vorm

Deze en anders komende week zijn weer tientallen kerkvrijwilligers druk met het
bezorgen van een brief over de actie Kerkbalans 2020.
Maar voordat deze brieven bezorgd konden worden, werd al een heleboel werk verricht
door vrijwilligers in zowel Middelburg als Vlissingen. De brieven werden gedrukt in
Middelburg. Daarna kwam het inpakken, adresseren en sorteren in wijken. Dat
gebeurde in de parochiesecretariaten van Middelburg en Vlissingen.
In Vlissingen zorgde Rietje Maas voor de bemensing van het ‘distributiecentrum’ (foto).

Foto: © Jeannette Vrancken

Onthulling Holocaustmonument Levenslicht in Middelburg

Maandag 27 januari vanaf 19.15 uur is er op het Abdijplein in Middelburg een
plechtigheid rondom de onthulling van Holocaustmonument Levenslicht.
Op die dag is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz
werd ‘bevrijd’. Over heel de wereld wordt daarbij stilgestaan. Om ook stil te staan bij de
Holocaustslachtoffers uit Middelburg is van 27 januari tot en met 3 februari het tijdelijke
Holocaustmonument Levenslicht te zien op het Abdijplein. Het monument maakt deel uit
van een landelijk project van het Nationaal Comité 4 en 5 mei waaraan meer dan
150 Nederlandse gemeenten deelnemen. Zo staat Nederland gezamenlijk stil bij de
verschrikkingen van de Holocaust.
Zowel in de Joodse herdenkingstraditie als in de Roma- en Sinticultuur zijn stenen
belangrijk. Kunstenaar Daan Roosegaarde en zijn team hebben deze traditie als
inspiratie gebruikt. Met in totaal 104.000 lichtgevende stenen -gelijk aan het aantal
slachtoffers uit Nederland- staat het kunstwerk symbool voor de impact van de
Holocaust. De stenen zijn verdeeld over de verschillende gemeenten waar Joden,
Roma en Sinti woonden, hun leven leefden; vaak al generaties lang.
Ook uit Middelburg zijn zij tijdens de Tweede Wereldoorlog weggerukt en vermoord. Om
de paar seconden zie je de stenen oplichten en weer uitdoven, als een ademhaling in
licht. Daarmee symboliseren ze het leven dat nu in de gemeente gemist wordt. Door stil
te staan bij het gemis van de plaatsgenoten bij Levenslicht blijft de herinnering aan de
slachtoffers levend. De komst van het monument naar Middelburg is financieel mogelijk
gemaakt door BV Monumentenbeheer.

Levenslicht (bovenaanzicht)

Levenslicht (zijaanzicht)

Programma onthulling Levenslicht
De plechtigheid bestaat uit toespraken van de heer Polman (Commissaris van de
Koning), de heer Bergmann (burgemeester van Middelburg) en de heer Jongeneel
(voorzitter van de Joodse Gemeente Zeeland). De toespraken worden afgewisseld met
muziek van componisten die tijdens de oorlog niet gespeeld mocht worden, een Joods
gebed en rond 20.00 uur afgesloten met het leggen van de laatste stenen van het
monument en het ontsteken van het licht van het monument. Hierna zal tot slot het
Kaddiesj worden gespeeld vanaf de Lange Jan door stadsbeiaardier Janno den
Engelsman.
Andere gemeenten in Zeeland
Ook uit een aantal andere Zeeuwse gemeenten zijn destijds Joden weggerukt en
afgevoerd. Vlissingen, Veere, Goes en Terneuzen hebben ook besloten om het tijdelijke
monument in hun gemeente te plaatsen.
Bron: gemeente Middelburg; redactionele bewerking Peter Vrancken; foto’s: © Marco
de Swart

Snel een viering op Walcheren zoeken?
https://www.rkwalcheren.nl/vieringen/

Kennismaken met Stichting Jacob Timmerman

Mogelijk heeft u de naam wel eens horen waaien in het Rooms Katholieke land
van het Samenwerkingsverband Boven de Schelde: de stichting Jacob
Timmerman(SJT). Maar deze stichting is niet wijd en zijd bekend, vandaar dat we
ons eens willen voorstellen aan u, lezers van de digitale nieuwsbrief van de H.
Maria Parochie Walcheren.

Tekst: Theo Snel secretaris van de Stichting Jacob Timmerman

We gaan eerst even een stukje terug in de tijd. Daartoe moeten we terug naar 1973. In
het voormalig Ziekenhuis St. Joanna in Goes werkten, zoals u zich mogelijk herinnert,
veel zusters van de congregatie Carolus Borromeus (de ‘Zuster Onder de Bogen’).
Deze hadden geen pensioen opgebouwd, want wat zij deden was in vroeger dagen
letterlijk liefdewerk. Toen de ziekenhuizen Bergzicht en St. Joanna in 1973 fuseerden is
er voor de zusters een voorziening apart gezet. Bij de latere fusie met het Rode Kruis
Ziekenhuis is dit geld, in overleg met de Congregatie van de zusters, deels in hun
pensioenpot gestopt en het overblijvende deel is bestemd voor ‘pastorale zorg in de
regio de Bevelanden en Schouwen Duiveland’.
Aan dit bedrag is later een som geld toegevoegd van wijlen de heer Jacob Timmerman.
Deze had namelijk in 1981 ook een som geld, zijnde opbrengst van de verkoop van zijn
weiland, overgemaakt voor de zusters in St Joanna. Op de elfde van de elfde in 1986 is
dit geld ingebracht in de opgerichte stichting Jacob Timmerman.
Zoals gezegd dienden het geld en met name de inkomsten uit dit vermogen ten goede
te komen aan de pastorale zorg binnen het gebied dat nu het Samenwerkingsverband
Boven de Schelde heet. En wel heel specifiek aan doelen betreffende het pastoraat in
het Admiraal De Ruyterziekenhuis (de stichting betaalt o.a. sedert 2019 een aantal uren
van de pastorale dienst van het ziekenhuis), Emergis en (van huis uit) katholieke
ouderencentra. Zo ondersteunen we bijvoorbeeld het ouderenpastoraat Boven de
Schelde, de werkgroep Jonge gezinnen in de Damiaanparochie, de inrichting van het
stiltecentrum in het ADRZ, activiteiten binnen Emergis en ook oecumenische
bijeenkomsten en doelen waar de R.-K. gemeenschap aan deelneemt.

Regelmatig overleggen we met het bestuur van de Damiaanparochie en de dienst
Geestelijke verzorging van het ADRZ over de te ondersteunen doelen. Jaarlijks
legt het bestuur over het werk van de stichting verantwoording af aan de
Bisschop van Breda.

Wekelijks voor aantrekkelijke tarieven adverteren
in deze nieuwsbrief?
Neem contact op met Herman Maas
telefoon 0118 – 43 03 77

Kerkleden vinden naar elkaar omzien, gastvrij zijn en
inspirerende vieringen belangrijkste waarden lokale kerk

Actieve kerkgangers van protestantse- en katholieke achtergrond kiezen ‘naar
elkaar omzien’ als de belangrijkste meerwaarde van hun plaatselijke kerk of
parochie. Vlak daarna volgt ‘gastvrij en open zijn voor gasten’ en op drie staat
‘inspirerende vieringen’. Dat blijkt uit de peiling van Actie Kerkbalans 2020,
waarbij respondenten dertien waarden van de lokale kerk een cijfer konden
geven.
,,Het sociale aspect van kerkzijn wordt hoog gewaardeerd door kerkgangers. De kerk is
een gemeenschap waarin mensen zich met elkaar verbonden weten, waar ze het fijn
vinden dat er aandacht voor elkaar is, ook als iemand bijvoorbeeld door ziekte lange tijd
niet kan komen. Een ander aspect van kerkzijn dat wordt gewaardeerd is de
geloofsbeleving: waarden als de ontmoeting met God, en inspirerende vieringen scoren
ook hoog. Het zijn juist deze aspecten die een kerk onderscheiden van andere
organisaties,’’ aldus Anna Kruse, woordvoerder Actie Kerkbalans.
Uitkomsten
,,Met de peiling willen we iedereen aan het denken zetten over de meerwaarde van de
lokale kerk,’’ aldus Kruse. Als belangrijkste waarde komt naar voren naar elkaar
omzien, meteen gevolgd door gastvrij zijn. Op drie komt inspirerende vieringen, gevolgd
door aandacht voor kinderen en tieners met op vijf ruimte voor ontmoeting met en
aanraking door God. Met een uitsplitsing naar katholieken en protestanten waarderen
de eersten de waarden gerelateerd aan de geloofsbeleving het hoogst terwijl de
protestanten de sociale kant van kerkzijn het belangrijkst vinden.

De deelnemers werd ook gevraagd welke waarden zij het meest van toepassing vinden
op de eigen kerk. Het vieren van sacramenten komt dan op 1, Levensgebeurtenissen
vieren en delen op 2, Ontmoeting met God op 3, Lezen en uitleg van de Bijbel op 4 en
Gastvrij zijn op 5. Hier scoren de waarden voor geloofsbeleving gemiddeld hoger dan
de waarden voor gemeenschap.

Trouwe kerkgangers
Voor het eerst werd de peiling gehouden onder breed publiek, 1.403 actieve kerk/parochiebezoekers vulden de online enquête in. Anna Kruse: ,,Ongeveer de helft van
de respondenten was katholiek, de andere helft protestants. We spreken van actieve
kerkgangers: 75% van de deelnemers bezoekt al langer dan elf jaar zijn/haar kerk en
81% doet vrijwilligerswerk.’’
Actie Kerkbalans is de grootste landelijke fondsenwerfactie in Nederland. De
plaatselijke kerken van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestante Kerk in
Nederland, de Evangelische Broedergemeente en de Oud-Katholieke Kerk vragen
in de actieweken van 18 januari tot 4 februari 2020 al hun leden om een bijdrage
voor de eigen kerk.
Klik hier voor alle uitkomsten van de peiling.
Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken

Volgende nieuwsbrief verschijnt een dag eerder

Door omstandigheden verschijnt deze nieuwsbrief volgende week een dag
eerder, op donderdagavond 30 januari dus.
Kopij en foto’s dienen uiterlijk op donderdagavond 30 januari a.s. om 12.00 uur in ons
bezit te zijn.
Eindredactie nieuwsbrief

Uitnodiging publiekslezing ‘Wie A zegt: Alpha als aanzet tot
parochievernieuwing en wat komt daarna?’ door Arnoud
Drop, directeur Alpha Nederland

Bisschop Liesen hoopt dat zoveel mogelijk mensen via Alpha de bevrijdende
kracht van Jezus Christus ervaren. Daarom nodigt het Sint Franciscuscentrum,
het vormingscentrum van Bisdom Breda, u uit voor de publiekslezing ‘Wie A zegt:
Alpha als aanzet tot parochievernieuwing en wat komt daarna?’ door Arnoud
Drop op woensdagavond 19 februari 2020 in de Sint Catharinakapel te Bergen op
Zoom. De lezing is een wegbereider naar de conferentie ‘De missionaire parochie’
op 24 en 25 maart in Oudenbosch.
Van cursus naar cultuur
De Alphacursus is het vliegwiel van de parochievernieuwing. De anglicaanse priester
Nicky Gumbel ontwikkelde deze cursus. Het is een groot succes. Wereldwijd volgen 25
miljoen mensen een Alpha. Dankzij de Alphacursus ontmoeten mensen Jezus Christus
en maken ze kennis met de kernpunten van het christelijk geloof. In de Alphacursus is
in het klein de cultuur aanwezig die nodig is om te groeien naar een missionaire
parochie. De Alphacursus verandert levens en kan parochies veranderen.
Spreker
Arnoud Drop is sinds 2014 directeur van het Alpha Nederland. Voorheen werkte hij in
de financiële wereld. Hij vertelt op een inspirerende wijze over de rijkdommen en
mogelijkheden van Alpha.
Wanneer en waar
De avond vindt plaats bij de congregatie “Toevlucht in lijden” van de zusters
Franciscanessen Bergen op Zoom in de Sint Catharinakapel, ingang Klaverstraat,
tegenover huisnummer 35, 4611 TT in Bergen op Zoom, op 19 februari 2020 van 19.30
– 21.30 uur. Parkeergelegenheid is er op het Sint Catharinaplein, het Korenbeursplein
en in diverse parkeergarages.
Inschrijven en kosten
U kunt u aanmelden voor de lezing door het invullen van het inschrijfformulier op de
website van het Sint Franciscuscentrum:
https://sintfranciscuscentrum.nl/vorming/publiekslezing-%E2%80%98wie-a-zegt-doorarnoud-drop-directeur-alpha-nederland
Aan de avond zijn geen kosten verbonden. Wel is een vrijwillige bijdrage welkom.
Graag ontmoeten wij u op woensdagavond 19 februari 2020 in Bergen op Zoom.

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

Herdenking ‘Kristallnacht’ in Middelburg

Waar Zeeland op 9 november 2019 de bevrijding gedenkt -na de verwoestende
Slag om de Schelde- daar herdenkt de Joodse gemeenschap de ‘Kristallnacht’.
Het is de herinnering aan de nacht van 9 op 10 november 1938, waar een
stormvloed van Jodenhaat door Duitsland, Oostenrijk en Sudetenland golfde. In
de synagoge van Middelburg kwamen zondagavond 10 november 2019 ruim
vijftig mensen bijeen om dat te gedenken.

Tekst: Heleen Postma
Violiste Marieke Brokamp omlijstte de verhalen met haar spel, en liet ‘entarte’ muziek
horen van Joodse componisten. Door de nazi’s verboden werken omdat de
componisten Joods waren of een Joodse vrouw hadden, zelfs wanneer zij zich hadden
laten dopen zoals Max Bruch, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Gustav Mahler, Paul
Hindemith en Josef Joachim.
Martin Stoetzel gaf een historische terugblik. Zelf van Duitse afkomst noemde hij de
term ‘Kristallnacht’ te vriendelijk, het was een vooropgezet pogrom! Waar in Keulen al in
334 de eerste joodse dienst werd gehouden kregen de Joden pas in 1871
burgerrechten. Het Joodse leven bloeide, totdat in 1933 de democratie werd
‘afgeschaft’. Toen in oktober 1938 het Poolse paspoort voor Joden met visum ongeldig
werd verklaard, bracht Duitsland talloze Poolse Joden naar de grens, maar Polen liet
hen niet binnen. De wanhoop van zijn familie deed de jonge Herschel Grynszpan in
Parijs naar een wapen grijpen en naar het Duitse Consulaat gaan. Hij schoot de
diplomaat Ernst von Rath neer, wat als aanleiding werd gebruikt om een al eerder
voorbereid pogrom in werking te stellen: roof en plundering door in burger geklede
partijleden, om zo de bevolking ‘mee te krijgen’ in de massale moord en verwoesting.
Het was een gerichte en gewelddadige actie van de nazi’s en hun sympathisanten
tegen de Joden. Tegen Joodse gebedshuizen, hun bezittingen, winkels, scholen,
begraafplaatsen en ziekenhuizen. Politie en brandweer hadden opdracht niet in te
grijpen. Het etiket ‘spontane volksopstand’ werd er opgeplakt, maar later werd duidelijk
dat het een gerichte actie was van ‘Gauleiter’ Joseph Goebbels met instemming van
Hitler. Velen deden er graag aan mee.
Dschigme Koning leest een aantal fragmenten voor uit het ooggetuigenverhaal van de
arts Hertha Nathorff, uit het boek ‘Nooit meer terug naar dat land, verhalen van
slachtoffers over de Kristallnacht 1938’ van Utah Gerhardt en Thomas Karlauf. Een
indringende beschrijving van de angst en onzekerheid, het ongeloof om zoveel haat en
moordlust, gericht tegen het Joodse volk. Deze ooggetuige heeft in haar dagboek
opgetekend wat er met het artsengezin gebeurde. Hoe haar man werd opgepakt en
naar een concentratiekamp werd gebracht en hoe ze uiteindelijk in Amerika terecht
kwamen.
Rachel Herz begon haar verhaal in een geheel verduisterde sjoel ….. de stilte ..… dan
voetgestamp, meerdere voeten, ….. steeds sneller, angstaanjagend, ..… tot ineens een
hard geluid van brekend glas en vaatwerk ….. Toen het licht weer aanging sprak
Rachel Herz één zinnetje: ‘dit was wat mijn grootouders hoorden, die nacht in november
1938’.

,, Stap uit en duik onder’’
Vervolgens vertelde Rachel hoe ze als heel jong kind onderdook in Vaals samen met
haar moeder. Haar vader werd opgepakt en in 1942 kreeg moeder een briefje dat ze
naar haar man toe kon komen voor hereniging. Op het moment dat de trein klaarstond
voor vertrek -met moeder en de kleine Rachel- fluisterde een hoge Duitse officier hen
toe: ‘als je leven je lief is, stap uit en duik onder!’. Hoewel Rachel geen bewuste
herinnering daaraan heeft -ze was immers nog een baby- heeft die onderduik
gevolgen tot op de dag van vandaag, zoals wanneer zij via geluid of geur weer
terugschiet in die eerste tijd van haar leven. Het maakt diepe indruk, we zijn lange tijd
stil. Tot slot zong Luc Smit psalm 23.

Themaweekend: Clara

De werkgroep kloosterweeekeinden van de Franciscaanse Beweging
organiseert van 14 tot en met 16 februari een themaweekend. Het thema is deze
keer Clara. Wat heeft haar spiritualiteit jou te zeggen in deze tijd? In dit weekend leef je
mee met de zusters Clarissen in Nijmegen. Een van de zusters zal haar verhaal doen
en vragen beantwoorden.
Bijzonderheden
Data: 14 t/m 16 februari 2020
Tijd: vrijdagmiddag 17.30 uur tot zondagmiddag 14.30 uur
Locatie: Clarissenklooster Nijmegen, Waterstraat 141, 6541 TE Nijmegen
Inschrijven: kloosterweekend.nl@gmail.com
Kosten: € 65,- bij een inkomen tot € 1000,-; € 100,- bij en inkomen tot € 1500,-,
€ 130,- voor hogere inkomens.
De prijzen zijn inclusief overnachting, maaltijden en begeleiding.
Meer informatie
https://www.franciscaansebeweging.nl/activiteiten/kloosterweekend

Zondag 26 januari viert de Kerk voor de eerste keer de
Zondag van Gods Woord

Komende zondag, 26 januari 2020, wordt in de Rooms-Katholieke Kerk voor de
eerste keer de Zondag van Gods Woord gevierd. Paus Franciscus heeft deze
zondag ingesteld en afgekondigd in zijn apostolische brief (motu proprio) Aperuit
illis. De Nederlandse vertaling van deze brief is nu beschikbaar.
De paus heeft bepaald dat elk jaar de derde zondag van de Tijd door het Jaar wordt
gewijd aan de viering, de overweging en de verspreiding van Gods Woord. Het is een
dag gewijd aan de Bijbel maar niet om daar één keer per jaar bij stil te staan, maar
omdat één keer voor het hele jaar te doen. ‘Omdat wij er dringend behoefte aan hebben
vertrouwd en intiem te worden met de Heilige Schrift en de Verrezene, die niet ophoudt
het Woord en het Brood te breken in de gemeenschap van de gelovigen.’ (Aperuit illis
nr.8).
Podcasts met mgr. Liesen
Mgr. Liesen, bisschop van Breda en referent voor liturgie en Bijbel, gaat in twee
podcasts voor katholiekleven.nl dieper in op het onderwerp. Bisschop Liesen: ,,Het is
niet erg als je de Bijbel leest en het Woord van God niet meteen begrijpt. Als je echt van
iemand houdt, heb je de hele persoon lief. Ook de dingen die je niet meteen begrijpt
horen erbij. Dat is ook zo met het Woord van God. Je leest het, je weet dat Hij je
aanspreekt en je wil die ervaring sterker laten worden. Dat doen we elke zondag als we
op verzoek van Jezus samenkomen: blijft dit doen om mij te gedenken. We lezen dan in
de heilige Schrift en we ontvangen het sacrament van het altaar om met Hem
verbonden te zijn en zo te kunnen leven. En daar mag je tijd voor nemen, het hele jaar
door.’’
Over Aperuit illis zegt mgr. Liesen: ,,De paus benadrukt dat de omgang met het Woord
van God een omgang is met Jezus zelf. De titel Aperuit illis is ontleend aan de passage
waar Jezus optrekt met de Emmaüsgangers. Ze zijn teleurgesteld, omdat ze denken dat
Jezus -in wie ze al hun hoop hebben gesteld- is gestorven. Jezus trekt dan met hen
mee, maar ze herkennen Hem eerst niet. En dan staat er die prachtige zin: Hij maakte
hun geest toegankelijk voor het begrijpen van de Schriften. Die ervaring van de
allereerste leerlingen, die hoorden wat de Schrift werkelijk betekende, wat God deed en
doet met Jezus, is een ervaring voor ons allemaal.’’

Luister hier de hele podcast (aflevering 1) met bisschop Liesen.
Lees hier de Nederlandse vertaling van het motu proprio Aperuit illis.
Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken

Ook een mooie tekst voor de rubriek Tot Besluit bedacht?
Stuur deze naar nieuws@rkwalcheren.nl

KBS publiceert ‘Jaar van het woord’

Zondag 26 januari 2020 wordt in de Rooms-Katholieke Kerk voor de eerste keer
de Zondag van Gods Woord gevierd. Bij gelegenheid van deze zondag publiceert
de Katholieke Bijbel Stichting (KBS) de uitgave ‘Jaar van het Woord 2020’.
Uitgave: ‘Jaar van het Woord 2020’
Om aan deze behoefte tegemoet te komen, heeft de Katholieke Bijbel Stichting voor de
periode van de derde zondag door het jaar, 26 januari 2020, tot en met de gedachtenis
van de heilige Hiëronymus op 30 september 2020, een uitgave verzorgd met korte
dagelijkse schriftteksten, overwegingen en gebeden daarbij.
De uitgave van de KBS is een handzaam boekje, dat in de genoemde periode als
dagboek kan worden gebruikt voor persoonlijke en gezamenlijke meditaties. De
dagelijkse Bijbeltekst is voorzien van een korte overdenking en een gebed.
Samenstellers namens de KBS zijn bisschop Liesen, bisschopreferent voor liturgie en
Bijbel, en diaken Vincent de Haas, stafmedewerker van de KBS. Het is hun hoop dat de
Bijbelverzen, die uit de liturgische lezingen komen, de overwegingen en de gebeden de
lezers helpen dieper in gaan op het Woord van God. ‘Geloof wordt geleefd in het
luisteren, doen en vieren van Gods Woord’.
Bestellen
De uitgave kan worden besteld bij de KBS (info@rkbijbel.nl); de prijs per los boekje
inclusief verzendkosten is € 5,00, de prijs voor tien exemplaren is € 22,50 en de prijs
per 100 exemplaren is € 160,00.
▪

Bekijk de eerste bladzijden van de uitgave ‘Jaar van het Woord 2020’

Bron: Bisdom Breda; redactionele bewerking: Peter Vrancken

Jesse Klaver bij In Vrijheid Verbonden 2020: ,,Iedere
generatie moet opnieuw invulling aan vrijheid geven!’’

Afgelopen maandagavond, 20 januari 2020, vond in TivoliVredenburg te Utrecht
de jaarlijkse bijeenkomst van In Vrijheid Verbonden plaats in aanwezigheid van
HKH Prinses Beatrix. Zo’n driehonderd joden, christenen, moslims, hindoes,
boeddhisten en humanisten kwamen bijeen rond het thema ’75 jaar Vrijheid’.
Namens de bisschoppenconferentie nam Mgr. dr. J. van den Hende deel aan de
bijeenkomst.

Tekst: Berry van Oers

,,We denken hierbij aan de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog, de dankbaarheid
dat we in vrijheid kunnen leven en aan de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om
deze vrijheid door te geven aan de volgende generaties’’, zei Bikram Lalbahadoersing
voorzitter van In Vrijheid Verbonden.
Religieuze onwetendheid
Lalbahadoersing loofde de gemeente Utrecht die het jaarlijkse evenement faciliteert.
,,We hebben de gemeente Utrecht mee. Ga zo door burgemeester!’’ Burgemeester van
Zanen hekelde de religieuze onwetendheid van mensen. ,,Daarom zijn contacten zo
belangrijk’’, zei Van Zanen. Als voorbeeld noemde hij het initiatief Utrecht en Dialoog.
Van Zanen: ,,Van die initiatieven, klein en groot, moeten we het hebben!’’
Jonge generatie
Lalbahadoersing vertelde dat In Vrijheid Verbonden vooral bezig is met het bouwen van
bruggen, onder meer van de gevestigde generatie naar de jonge generatie. Daarom
had de organisatie Jesse Klaver uitgenodigd, fractievoorzitter van Groen Links in de
Tweede Kamer. Lalbahadoersing: ,,Jesse Klaver is één van de spraakmakendste jonge
politici. Als leider uit de jongere generatie heeft hij bij tal van maatschappelijke
vraagstukken het publiek weten te prikkelen en aan te zetten tot bewustwording.’’
Jesse Klaver: ‘vrijheid is nooit voltooid’
Klaver wees op onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor vrijheid. ,,Onze vrijheid is
nooit voltooid. Iedere generatie moet opnieuw invulling aan vrijheid geven’’, zei hij. De
Franse verzetsstrijder Hessel leerde hem dat vrijheid niet zomaar een ideaal is. Vrijheid
is een opdracht. Dat geldt ook voor vrede. Klaver haalde oud-president Kennedy van de
VS aan: ,,Vrede ligt niet verankerd in verdragen alleen. Vrede zit in de hearts and minds
van alle mensen. En als het daar verdwijnt kan geen wet, geen pact, geen verdrag,
geen organisatie hopen het te behouden.’’
Veronachtzamen
Vrijheid is een continue proces. Klaver zei dat we de strijd voor vrijheid
veronachtzamen. ,,Het zakendoen, het belang van onze economie is ook in het
buitenlands beleid belangrijker geworden dan het hooghouden van een idee en het
nastreven van een ideaal. Mensenrechten zijn bij handelsmissies te vaak een puntje
voor de rondvraag. Ontwikkelingssamenwerking doen we vooral als ons eigen
bedrijfsleven eraan verdient. En hoe hol zijn onze woorden over mensenrechten
geworden, als we ingrijpen zodra er oliebelangen in het spel zijn of
vluchtelingenstromen onze kant op komen, maar onze ogen sluiten voor geweld en
onderdrukking als het maar ver van ons bed is.’’

Vorm geven
Klaver wees op universele mensenrechten en de noodzaak om daar sociale rechten
aan toe te voegen als integraal en onlosmakelijk verbonden onderdeel. Klaver: ,,Want
wat heb je aan vrijheid als je geen dak boven je hoofd hebt!’’ Vervolgens legde hij uit
dat vrijheid niet de afwezigheid is van onderdrukking maar de mogelijkheid om je leven
zelf vorm te kunnen geven. Klaver: ,,Dat idee vormt de fundering van onze naoorlogse
maatschappij. Het is de onderbouwing van de verzorgingsstaat. Het sociaal contract dat
onze samenleving al die tijd bij elkaar heeft gehouden, maar nu scheuren en barsten
laat zien.’’
Hoopvol
Klaver pleitte voor broederschap in plaats van haat en verdeeldheid. ,,Er is iets
universeels in ons wat ons verbindt!’’ Daarom wint vrijheid op den duur altijd. Daarom is
hij hoopvol. Omdat het bevrijdingsideaal voortleeft in ieder van ons. Klaver putte ook
hoop uit In Vrijheid Verbonden. ,,Mensen, die niet aan verschillende overzijden blijven
staan en elkaar vermijden. Maar mensen die een brug hebben geslagen, en als buren
samenleven.’’ Ter vergelijking citeerde hij dichter Martinus Nijhoff over de brug bij
Bommel. ,,Die vernieuwde brug maakt dat de twee overzijden nu buren zijn!’’
Presentaties over vrijheid
Vanuit de zes religies en levensbeschouwingen waren er voordrachten over vrijheid.
Kees Posthumus speelde een scene uit zijn voorstelling ‘Paulus in het oog van de
storm’ waarin Paulus wordt gepresenteerd als de apostel van de vrijheid. Vanaf het
moment dat hij het licht heeft gezien en een stem heeft gehoord, verkondigt Paulus
gepassioneerd en onvermoeibaar de vrijheid voor ieder mens.
Een zanggroep van imams zong, begeleidt door trommels en een fluit: ,,U bent als een
maan. U bent als een toverlicht!’’ De imams prezen de vrijheid en verwezen daarbij naar
Jezus, Mozes en Jacob die hen daarbij helpen. De slotnoot viel in het applaus.
Standup comedian Maarten van den Berg werd vooraf door de organisatoren gezegd
geen grappen over anderen te maken. De humanist Van den Berg vond dat maar niks.
,,Aanhangers van religies en levensbeschouwingen kunnen heel wat van elkaar
hebben’’, zei hij. Dat gold trouwens ook voor het Koninklijk Huis dat Van den Berg
vergeleek met een godsdienst. ,,Het verbindt ook en zolang we er in geloven zullen de
collectezakken gevuld zijn’’, grapte hij. Hij riep de volgelingen van de verschillende
religies en levensbeschouwingen op niet bang te zijn maar nieuwsgierig. ,,Een plek
waar niet alles gezegd kan worden leidt niet tot vertrouwen.’’
De boeddhisten Jorieke Rijsenbilt, Ellen Starmans en Floris Derkcsen vertelden,
begeleidt door een klankschaal, dat als je innerlijk vrij bent niemand je vrijheid kan
afnemen. Met het publiek zongen ze: ,,In, out, deep, slow, calm, ease, smile, release,
present moment, wonderful moment.’’
De Joodse Anna-Marie van Hilst vertelde over buren-projecten. ,,Ga af en toe eens
kijken bij je buren’’, riep ze op. Ze voegde daad bij woord door vervolgens een gedicht
van de christen Staring voor te dragen.
Chrada Sheoratan voerde een Zuid Indiase tempeldans uit waarin ze de zachtheid van
God Krishna verbeelde. De dans ging gepaard met een tekst van de Dalai Lama.
,,When we feel love and kindness toward others, it not only makes others feel loved and
cared for, but it helps us also to develop inner happiness and peace.’’

Gedicht
Aan het einde van de bijeenkomst kreeg prinses Beatrix een gedicht aangeboden van
Anne Broeksma van het Utrechts Stadsdichtersgilde. Broeksma droeg haar gedicht
over vrijheid zelf voor.
Tijdens de aansluitende receptie sprak prinses Beatrix met jong volwassenen uit de
verschillende tradities verder over het thema van de dag. Vanuit de christenen namen
de protestantse Hanna Wessels en de katholieke Laurens Verbeek aan het gesprek
deel. Tot slot nam prinses Beatrix afscheid van de organisatoren van In Vrijheid
Verbonden: Bikram Lalbahadoersing (voorzitter), Simon Cohen, Rasit Bal, Carolien
Balt, Caroline Suransky, Christien Crouwel, Hans Kuperus, Joris Vercammen, Jan
Wessels en Berry van Oers (vice-voorzitter). Prinses Beatrix prees de organisatoren
van In Vrijheid Verbonden om hetgeen ze bereikt hebben.
De prinses doelde op het begin in 2005 toen In Vrijheid Verbonden het levenslicht zag
op haar initiatief bij gelegenheid van haar zilveren regeringsjubileum als Koningin.
Prinses Beatrix: ,,Er moesten toen heel wat kloven overbrugd worden.’’ Ze was
verheugd dat In Vrijheid Verbonden nog steeds zo veel belangstelling geniet. ,,Dat komt
omdat u er bij bent”, zei Lalbahadoersing. “Maar als u het niet doet dan ben ik er niet!’’,
pareerde de prinses. ,,Fijn dat In Vrijheid Verbonden nog bestaat’’, zei ze. ,,We zijn het
aan de samenleving verplicht’’, benadrukte Lalbahadoersing. Rond half tien stapte
prinses Beatrix in de lift om naar huis te gaan. “Goed dat het door gaat!”, zei ze.

Stadsgebed zondag 26 januari

Komende zondag, 26 januari, wordt wederom het stadsgebed gehouden. Het
begint om 19.30 uur in de Nieuwe Kerk, Onder Den Toren 1 in Middelburg.
Omdat op die dag de week van Gebed voor de eenheid eindigt, staat het stadsgebed in
dat teken en is de voorganger pastor Wim van den Berg van de Oud Katholieke Statie
in Middelburg. Margreeth de Jong verzorgt de muziek.
En zoals altijd is het stadsgebed een mooi moment van stilte en concentratie in
de rust van de avond.

Eerste Heilige Communie in de H. Maria Parochie Walcheren
Beste ouders, opvoeders,
Wanneer uw dochter of zoon in groep 4 zit en u wilt haar/hem opgeven voor de
voorbereiding en deelname aan de eerste Heilige Communie kan dat door op de
volgende link te klikken: https://www.rkwalcheren.nl/formulieren/opgave-eerste-heiligecommunie/ en het aanmeldformulier in te vullen.
Met een vriendelijke groet namens
de werkgroep,
Ria Mangnus
Pastoraal werkster

Missiologie terug als vak op ‘Bovendonk’

Het missionaire aspect zal een grotere rol krijgen in het geheel van priester- en
diakenopleiding Bovendonk. Dat zei rector Norbert Schnell tijdens de
nieuwjaarsbijeenkomst van de opleiding.
,,We leven niet meer in een christelijke samenleving,’’ constateert rector Schnell. ,,In
Nederland is een nieuw soort heidendom ontstaan. Voor velen is Jezus onbekend. Dit
vraagt om een nieuwe evangelisatie. De Wereldkerk denkt hierover na. Ook het bisdom
Breda en de Nederlandse kerkprovincie zijn druk bezig met deze thematiek. Deze
veranderende context stelt ook nieuwe eisen aan de priester- en diakenopleiding.’’

Schnell: ,,Het missionaire aspect zal een grotere rol krijgen in het geheel van de
opleiding. Concreet betekent dit onder andere dat het vak missiologie in het curriculum
terugkomt. Traditioneel gaat het in dit vak om de missie onder de volkeren. In het
nieuwe vak zal echter de missie van de Kerk in Nederland en Vlaanderen centraal
staan.’’
Mensen dichter bij Jezus brengen
De nieuwjaarsbijeenkomst bood ook gelegenheid voor een terugblik. In 2019 is tevens
de huiskapel gerenoveerd. De rector hoopt dat in 2020 de inrichting van de kapel
voltooid wordt door het plaatsen van een mozaïek van pater Rupnik sj, de directeur van
Centro Aletti te Rome. De staf heeft, op advies van bisschop Liesen, gekozen voor het
verhaal van de Samaritaanse vrouw (Joh 4,1-42). Zij staat model voor de moderne
zoekende mens, op zoek naar zin en levend water. Jezus Christus reikt haar dit water
aan. Het is de roeping van de priester en diaken de mens bij Jezus Christus te brengen
die dit levend water is.
Rector Schnell: ,,Ik hoop dat 2020 een mooi jaar wordt waarin de studenten zich verder
in hun roeping mogen ontwikkelen en we hoopvol uitzien naar datgene wat de Heer
voor ons in petto heeft.’’
Bron: Bisdom Breda; redactionele bewerking: Peter Vrancken

Lief en leed
geboorte – doop - eerste communie – vormsel – huwelijk - overlijden

Overleden
Mevrouw Maria Petronella Johanna Dreessen-Mestrom op 12 januari 2020
De heer Jo Voet op 17 januari 2020
Mevrouw Emma Adriana Steenbakker-Boogaard op 19 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!
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Snel een viering op Walcheren zoeken?
https://www.rkwalcheren.nl/vieringen/

,,Wat betekent het om leerling van Jezus te zijn?’’

L

‘ eerling zijn van Christus.’ Dat was het thema van de lezing van bisschop Liesen
tijdens de parochieavond van de Sint Jorisparochie. De lezing is hier terug te kijken.
‘Beginsel‘
In zijn lezing ging de bisschop aan de hand van passages uit de Heilige Schrift in op het
leerling-zijn van Jezus. ,,Elk evangelie’’, zo begint de bisschop zijn inleiding, ,,begint ermee
dat Jezus zijn leerlingen roept. Voordat Hij ze roept, is Hij alleen. Maar vanaf wanneer Hij ze
roept, is Hij altijd in het gezelschap van zijn leerlingen.’’ Dit is wezenlijk voor het leerling-zijn:
het is niet alleen iets van het ‘begin’, maar het is een ‘beginsel’, dat altijd van kracht is.’’
De bisschop stelt de vraag: ,,wat betekent het nu, in onze tijd, om leerling te zijn van Jezus?”
Hij werkt het thema onder meer uit op basis van de eerste ontmoeting van Jezus met
leerlingen het Johannesevangelie. Bisschop Liesen: ,,De evangelist beschrijft dat op zo’n
manier dat het ons in deze tijd helpt om bij Jezus te kunnen komen.’’ De bisschop gaat
daarbij in op de betekenis van het ‘Lam Gods’ dat een verwijzing is naar zowel het paschalam als de profetie van Jesaja over een lijdende dienaar van God. Hij gaat ook in op wat
‘bekering’ inhoudt, namelijk dat niet alleen een mens zich bekeert, maar dat ook God zich als
het ware ‘omdraait’, zich naar de mens keert.
,,Los van Mij kunt ge niets’’
Naar het woord van Jezus betekent leerling-zijn ook vrucht dragen: ,,zo zult gij mijn
leerlingen zijn’’ (Joh 15:8). Jezus noemt zich de ware wijnstok en zijn leerlingen noemt Hij
ranken en verlangt dat het leven van de leerlingen tot bloei komt. In het luisteren naar zijn
woord komt een mens op andere gedachten. In de verbondenheid met Jezus gaat de Geest
van Jezus over op de leerling. Dat gaat door na het sterven en verrijzen van Jezus: de Heilig
Geest wordt gegeven om leerling te zijn en te blijven en steeds meer te worden. Bloei en
vrucht bestaat niet in succes naar wereldse maatstaf, meer eerder in wat Paulus noemt:
“vruchten van actieve goedheid op allerlei gebied” (Kol 1,10). ,,Los van Mij kunt ge niets,’’
zegt Jezus. ,,Iedereen kan directe toegang tot Christus hebben en kan dus leerling worden.’’
Leerling-zijn zegt iets over onze identiteit, over wie we zijn.
,,Voor God is niets onmogelijk’’ benadrukt mgr. Liesen. ,,Jezus vraagt dat je je aan Hem
hecht (). Paulus drukt dat op een meer persoonlijke manier uit: ,,Niet ik leef, maar Christus
leeft in mij.’’ Hiermee geeft de apostel een treffende definitie van het christen-zijn. Voor
christenen betekent het leerling-zijn geen afgepaste leerperiode, zoals school in de kindertijd,
maar het hele leven. Leerling-zijn zegt namelijk iets over onze identiteit, over wie we zijn.
De bisschop ziet deze houding niet zonder de ‘vreugde’ die christenen eigen is als we ons
met Christus verbinden. De verbondenheid met Hem geeft hoop, vreugde en stabiliteit. De
bisschop besluit zijn lezing met de slotvers uit het Matteüsevangelie: ,,Gaat dus en maakt
alle volkeren tot mijn leerlingen (..)’’
Leerling-zijn gebeurt niet op eigen kracht. In die zin gaat het niet alleen om een ‘lezing’ in de
parochie, maar om de werkelijkheid van het actief luisteren en antwoorden. Het Woord van
God maakt zijn eigen actualiteit. Het gebeurt echt. Christus zegt: ,,Daar waar twee of drie in
mijn naam verenigd zijn, ben ik in hun midden.’’ Bisschop Liesen: ,,als je bij Christus blijft,
hoef je ook niets bijzonders mee te nemen. Je hebt al alles wat je nodig hebt.’’
Bron: Bisdom Breda; redactionele bewerking: Peter Vrancken

Podcast: Bisschop Liesen over de nieuwe ‘zondag van het
woord van God’
,,Hij maakte hun geest toegankelijk voor het begrijpen van de Schriften.’’ Met die
woorden opent de brief van paus Franciscus, waarin hij voor de hele Kerk een nieuwe
zondag instelt: ‘de Zondag van het Woord van God’. De brief, een motu proprio, is
getiteld ‘Aperuit illis’ (“Hij opende..”). De Zondag van het Woord van God wordt
voortaan elk jaar gehouden. In 2020 voor het eerst en wel komende zondag, 26 januari.
Waarom een ‘Zondag van het Woord van God’?
Katholiekleven.nl vroeg bisschop Liesen waarom de paus deze zondag heeft ingesteld en
wat hij ermee hoopt te bereiken. Mgr. Liesen is namens de Nederlandse
bisschoppenconferentie referent voor de Bijbel. Hij maakte er veel studie van, geeft er
regelmatig les over en ook in retraites die hij geeft speelt de Heilige Schrift een grote rol. De
podcast is aflevering één van een tweedelige podcast met bisschop Liesen.
Meteen op de eerste pagina verwijst het document Aperuit illis naar het Heilig Jaar van de
Barmhartigheid (2016). Daar kwam eerder al de ‘24 uur voor de Heer’ uit voort met
aanbidding en het sacrament van boete en verzoening voor Pasen. Ook leidde het Heilig
Jaar tot de Werelddag van de Armen, die elke keer aan het eind van het jaar wordt gevierd.
En nu dus daarbij een Zondag van het Woord van God om elk jaar te houden.
‘Hij opende hun ogen’
Bisschop Liesen: ,,De paus benadrukt dat de omgang met het Woord van God een omgang
is met Jezus zelf. De titel ‘Aperuit illis’ is ontleend aan de passage waar Jezus optrekt met de
Emmausgangers. Ze zijn teleurgesteld, omdat ze denken dat Jezus -in wie ze al hun hoop
hebben gesteld- is gestorven. Jezus trekt dan met hen mee, maar ze herkennen Hem eerst
niet. En dan staat er die prachtige zin: ‘Hij opende hun ogen’. Die ervaring van de allereerste
leerlingen, die hoorden wat de Schrift werkelijk betekende, wat God deed en doet met Jezus,
is een ervaring voor ons allemaal.’’
Christus die met ons spreekt
,,Als we luisteren naar het Woord van God, als we het lezen en horen, zijn we in de
aanwezigheid van God, in de aanwezigheid van Christus die met ons spreekt”, zegt de
bisschop. Daarbij is de Bijbel geen “draaiboek”, maar een gesprek dat God aangaat. “Soms
is het heel duidelijk en onmiskenbaar: ga en doe evenzo. Maar soms is het ook dat we een
andere houding krijgen en een bekering doormaken.’’
Het is niet erg als je de Bijbel leest en het Woord van God niet meteen begrijpt, vertelt de
bisschop: ,,Als je echt van iemand houdt, heb je de hele persoon lief. Ook de dingen die je
niet meteen begrijpt horen erbij. Dat is ook zo met het Woord van God. Je leest het, je weet
dat Hij je aanspreekt en je wil die ervaring sterker laten worden.
Dat doen we elke zondag als we op verzoek van Jezus samenkomen: blijft dit doen om mij te
gedenken. We lezen dan in de heilige Schrift en we ontvangen het sacrament van het altaar
om met Hem verbonden te zijn en zo te kunnen leven. En daar mag je tijd voor nemen, het
hele jaar door.’’
▪
▪

Luister de podcast op Katholiekleven.nl, waarin bisschop Liesen vertelt over deze
nieuwe Zondag van het Woord van God.
Lees het motu proprio ‘Aperuit illis’.
Bron: Bisdom Breda; redactionele bewerking Peter Vrancken

■

Iedere zondag in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen (15.00 uur)
Od 4 sierpnia 2019 zapraszamy na Mszę Świętą po polsku w każdą niedzielę o
godzinie 15:00.
Poolse Rooms katholieke kerkdienst in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. U
bent daarbij van harte uitgenodigd.

■

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

■

Zondag 26 januari 2020 (19.30 uur)
Stadsgebed in de Nieuwe Kerk, Onder Den Toren 1 in Middelburg.

■

Maandag 27 januari 2020 (19.15 uur)
Vandaag is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz
werd bevrijd. Op het Abdijplein in Middelburg wordt het holocaustmonument
Levenslicht onthuld. Lees hier meer over elders in deze nieuwsbrief.

■

Zondag 2 februari 2020 (17.00 uur)
Evensong in de Sint Jacobskerk in Vlissingen.

■

Woensdag 12 februari 2020 (14.00 – 16.00 uur)
Vergadering parochiebestuur in Middelburg.

■

Maandag 17 februari 2020 (11.00 - 14.30 uur)
Lunchbijeenkomst Raad van Kerken Zeeland in de Vredeskerk, Ds. W.H. van der
Vegtlaan 2 in Goes. Gastspreker: dr. Sake Stoppels. Graag vooraf per e-mail
aanmelden via raadvankerkenzld@gmail.com. In onze volgende nieuwsbrief leest u er
meer over.

■

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

De mens is het enige stervende leven,
dat in staat is zichzelf te vervelen!!
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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.
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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.
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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
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