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Bijzondere Zeeuwse koren geven concert in Petrus- en
Pauluskerk

Geniet van de ontmoeting van de Koorstichting Cantorij der Basiliek uit Hulst
o.l.v. Anton de Kort en het Zeeuws Byzantijns Koor Srétenieje o.l.v. Emilia
Tabachnik-Li op zaterdagmiddag 15 februari vanaf 15.00 uur in de H.H. Petrus- en
Pauluskerk in Middelburg.
Beide koren blinken uit in a capella zang. Beide koren putten uit dezelfde Christelijke
bron, maar staan in verschillende tradities. De Cantorij is een boegbeeld van de
katholieke kerkmuziek, Srétenieje vertegenwoordigt de Russisch-orthodoxe liturgie.
Proef de intensiteit van beide tradities, beluister overeenkomsten en verschillen in kleur
en klankbeeld, laat je meevoeren door deze prachtige muziek. Srétenieje sluit het
concert lichtvoetig af met een aantal folklore-liederen.
Praktisch
Toegangsprijs € 12,00 per persoon. Jongeren onder de 18 jaar mogen gratis naar
binnen.
Kaarten kunnen in de voorverkoop worden gekocht bij Boekhandel De Drvkkery in
Middelburg. Reserveren kan ook per e-mail via joswis@zeelandnet.nl. De kaarten
kunnen dan afgehaald en betaald worden aan de kassa van de kerk).

Rens Stobbelaar benoemd als geestelijk verzorger in het
ADRZ

Rens Stobbelaar, op afroep beschikbaar als pastoraal werker voor het
pastoresteam Boven de Schelde, is per 1 april 2020 voor 16 uur per week
benoemd tot geestelijk verzorger in het Admiraal De Ruyterziekenhuis. Hij is
daarmee de opvolger van Marjolein van Roekel, die vorig jaar al was vertrokken
bij het ADRZ. Hij blijft het pastoresteam assisteren.

Tekst: Peter Vrancken

Op dit moment telt het ADRZ drie geestelijk verzorgers: Ds. Jeannette van den Beukel,
Jacoline de Koe en Marianne Zandbergen. Laatstgenoemde gaat binnenkort met
pensioen. Stobbelaar heeft inmiddels al kennis gemaakt met zijn toekomstige collega’s.
,,Dat waren bijzonder prettige gesprekken’’, zegt Rens Stobbelaar die erg blij is met zijn
benoeming in het ziekenhuis.

,,Vroeger heb ik al tien jaar als geestelijk
verzorger gewerkt in het Canisius
Wilhelmina-ziekenhuis in (CWZ)
Nijmegen. Dat is qua omvang ongeveer
driemaal het ADRZ. Ik ken de
ziekenhuiswereld dus’’, aldus
Stobbelaar die zijn huidige
dienstverband bij Zorgstroom zal
beëindigen.
Als geestelijk verzorger is Rens
Stobbelaar er, samen met zijn collega’s,
in het ADRZ voor iedere patiënt. Maar
katholieke mensen die naar mij vragen,
ga ik uiteraard bezoeken.

Naar verwachting zal Rens Stobbelaar zes keer per jaar voorgaan in de oecumenische
vieringen die iedere zondagmorgen om 10.00 uur worden gehouden in Zaal 60, op de
eerste verdieping van het ziekenhuis. Patiënten zijn van harte welkom, alleen of samen
met familie of vrienden. Op vrijdagmiddag worden de patiënten door vrijwilligers
uitgenodigd voor de zondagse dienst en zij bieden graag een helpende hand om
patiënten naar de dienst te begeleiden. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om
elkaar te ontmoeten en een kopje koffie of thee te drinken. De eerste viering waarin
Rens Stobbelaar zal voorgaan is op Eerste Paasdag, zondag 12 april 2020. ,,En dat is
een mooie start’’, vindt Stobbelaar.

Nieuwsbrief H. Maria Parochie
Als eerste met het laatste nieuws!

Caritas collecteert in februari voor de Stichting Present
Walcheren

Present Walcheren maakt deel uit van het landelijk netwerk Present
Nederland. In Zwolle werd de eerste Stichting Present opgericht in 2003. De
formule bleek aan te slaan en ook in andere plaatsen kwamen er lokale
initiatiefnemers om een eigen Present van de grond te krijgen. Het landelijke
netwerk groeide snel.
De Stichting Present Walcheren is opgericht in 2011 en daarbij waren verschillende
kerken actief betrokken. Bij veel kerken was er het verlangen om in de eigen omgeving
dienend aanwezig te zijn. Om als christenen het geloof ‘handen en voeten te geven’.

Present wil een brug slaan tussen
mensen die iets hebben te bieden en
mensen die daarmee geholpen kunnen
worden. Zij biedt de mogelijkheid voor
vrijwilligers om zich in de eigen
woonplaats in te zetten voor mensen die
te maken hebben met armoede, een
slechte gezondheid of een sociaal
isolement. Voor 1 dagdeel of voor
langere tijd.

Stichting Present werkt bij al haar projecten samen met organisaties in zorg, welzijn en
wonen. De vrijwilligers zetten zich in voor projecten zoals:
•
•
•
•
•
•

Opknappen van verwilderde tuinen
Helpen bij verhuizingen
Dagje uit met bewoners van een zorginstelling
Schoonmaken en opruimen
Schilderen van een verwaarloosde woning
Koken en spelletjes doen (bv. in een vrouwenopvang)

Voor elk project van Present geldt dat het vrijwilligerswerk altijd ter aanvulling of
ondersteuning moet zijn van de professionele zorg.
In 2018 heeft Present Walcheren meegewerkt aan 41 projecten; hierbij waren 235
vrijwilligers betrokken die in totaal 829 uur gewerkt hebben.
Present maakt het mogelijk dat steeds meer mensen omzien naar elkaar. Samen
opkomen voor mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Daar wordt iedereen blij
van. Om dit werk te blijven doen heeft Present niet alleen vrijwilligers nodig, maar ook
onze financiële steun. Uw gift maakt het mogelijk dat Present haar werk kan blijven
doen.
Meer informatie kunt u vinden op de website www.presentwalcheren.nl

HOOP als bewuste keuze (1)

Het parochieplan van het Samenwerkingsverband is door de bisschop
goedgekeurd. In samenhang hiermee heeft een groep parochianen zich verdiept
in het thema van de conferentie ‘Als God renoveert’, een initiatief van de
Nederlandse bisschoppen.

Tekst en foto: Han Bleyenbergh

Op basis van deze verdieping kan vanaf nu in het Samenwerkingsverband worden
gewerkt aan de toekomst van onze geloofsgemeenschappen. Onder de titel ‘HOOP als
bewuste keuze’ zal in het Parochienieuws van de H. Pater Damiaanparochie en de
digitale nieuwsbrief van de H. Maria Parochie Walcheren een reeks artikelen
verschijnen waarin de initiatieven en ontwikkelingen worden gevolgd.
‘Symbool van Hoop’, gemaakt op de
historische Scheepswerf C.A. Meerman in
Arnemuiden.

Over de ontwikkeling van het parochieplan zijn in de loop van de tijd 15
artikelen verschenen in het
Parochienieuws en de digitale
nieuwsbrief in de column ‘De bakens
verzetten’. ‘HOOP als bewuste keuze’
verwacht een waardige opvolger te zijn
van deze rubriek.
Hoop kan worden omschreven als een
koppige en bewuste keuze in donkere
tijden. Met bewuste keuze wordt
bedoeld dat we niet kiezen voor het
tegendeel, dat is …… wanhoop. Ook
willen we niet passief hopen zoals bij het
uitspreken van een wens, maar actief
hopen. Hoop kennen we als een van de
drie Christelijke deugden: geloof, hoop
en liefde. En wat zo bijzonder is: het zijn
alle drie werkwoorden (Hebr. 10: 22-25).
Missionair
Het boek van James Mallon heeft de bewuste groep parochianen geïnspireerd om in
het Samenwerkingsverband Boven de Schelde de mogelijkheden te verkennen van de
missionaire opdracht van onze parochies. Een missionaire parochie zijn betekent, dat
we naar buiten treden, uitnodigend zijn, onze gasten verwelkomen en de drempel voor
hen die twijfelen zo laag mogelijk maken. Wanneer we het evangelie van Jezus
Christus ervaren als de blijde boodschap is het ook zaak om dit niet voor ons zelf te
houden, maar om de vreugde van ons geloof uit te dragen, om dat aan anderen te laten
horen en te laten zien. Dat is de betekenis van missionair zijn (Rom. 10:18-17).

Welkomstactie
Het eerste initiatief van de groep was de welkomstactie tijdens de vieringen van
Kerstmis. Traditiegetrouw komen er met Kerstmis veel mensen naar de kerk. Daarom
een uitgelezen moment om met veel mensen in contact te komen. Velen hebben
toen ook de welkomstgroet in ontvangst genomen en de uitnodiging kunnen lezen
om naar een van de informatieavonden te komen over het Alphaproject. Op basis
van de aanmeldingen gaan leden van de groep nu verder vorm en inhoud geven aan
deze bijeenkomsten.
Landelijke conferentie
Vanuit de beide parochies gaat een aantal parochianen, bestuursleden en pastores
naar de landelijke conferentie op 24 en 25 maart 2020 in Oudenbosch. Deze
conferentie is bedoeld voor alle bisdommen in Nederland en Vlaanderen. Hier zal
onder meer de auteur van het boek ‘Als God renoveert’ pastor James Mallon
spreken. De titel van de conferentie is: ‘De Missionaire parochie’. Ook auteurs van
het boek ‘Rebuilt - Samen bouwen aan een vitale parochiegemeenschap’, de
pastores Michael White en Tom Corcoran, zullen tijdens deze conferentie in
Oudenbosch aanwezig zijn en seminars verzorgen.
Naast bezinning en inspiratie, hopen de deelnemers met werkbare ideeën,
praktische ervaringen uit andere parochies en vooral met veel enthousiasme terug te
keren om daarover te kunnen vertellen.
Thema’s
De thema’s die aan de orde komen bij het werken aan een vitale parochie zullen in
deze column regelmatig worden belicht. Gedacht kan worden aan:
• De vieringen in het weekeinde
• aandacht voor zang en muziek
• zorg voor de verkondiging
• gemeenschapsvorming en aandacht voor elkaar
• niet aflatende zorg voor mensen in nood
• inzet voor vrede en gerechtigheid
• actief zijn in de kerk en deelnemen aan activiteiten
• het groeien in geloof
• en een uitnodigende en gastvrije gemeenschap zijn.
Het is te hopen dat velen daarnaar zullen uitzien.

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

Uitnodiging lunchbijeenkomst Raad van kerken Zeeland
Aan allen die als vrijwilliger of als professional actief zijn in of voor één van de
kerken, gemeenten, parochies binnen Zeeland,
De Provinciale Raad van Kerken in Zeeland nodigt u van harte uit voor haar jaarlijkse
lunchbijeenkomst
op maandag 17 februari 2020 van 11.00 – 14.30 uur. Ook dit jaar zal de
bijeenkomst plaatsvinden in de Vredeskerk, Ds. W.H. van der Vegtplein 2 te Goes.
Na de geslaagde bijeenkomsten van 2018 en 2019 willen we verder in gesprek over
mogelijkheden voor gemeenteopbouw in de verschillende contexten die de Zeeuwse
oecumene rijk is. Als gastspreker mogen we dit keer verwelkomen dr. Sake Stoppels,
lector theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede en wetenschappelijk
beleidsmedewerker Protestantse Kerk.
De agenda van de bijeenkomst is globaal als volgt:
11.00 – 11.10
Welkom en opening
11.15 - 12.00
Stand van zaken ‘oecumene in Zeeland’, lokaal en provinciaal,
een ronde ‘langs de velden’.
12.15 – 12.45
Lunchpauze met volop gelegenheid tot netwerken en
ontmoeting.
12.45 - 14.15
In gesprek met Sake Stoppels:
Oefenen bij het leven. Parochie en gemeente als gemeenschap van leerlingen
‘Jezus roept leerlingen, geen kerkleden.’ Deze uitspraak is een prikkelende
grondtoon in het denken van Sake Stoppels. Hij schreef een boek over de kerk als
oefenruimte. Hij wil graag kerken en andere geloofsgemeenschappen helpen om
verder te komen op weg van de navolging van Jezus Christus. Stoppels neemt
afstand van een kerk die weinig vraagt. Waar niets hoeft, gebeurt ook meestal niets.
Het afgelopen jaar verscheen de bestseller 'Als God renoveert' van de hand van de
Canadese priester James Mallon. Dit boek en dat van Stoppels hebben qua
grondtoon veel gemeenschappelijk. Vanuit beide boeken zal Stoppels in zijn inleiding
een aantal piketpaaltjes slaan voor geloofsontwikkeling binnen de kerk. We zullen
daarbij ook naar ons eigen leerproces kijken: door wie, waar en hoe zijn wij gevormd
als leerlingen van Jezus Christus?
14.15 – 14.30
Korte rondvraag en afsluiting
Wilt u zich svp aanmelden voor 10 februari 2020 i.v.m. de lunch via
raadvankerkenzld@gmail.com
Graag tot ziens op maandag 17 februari in Goes! We hopen op een inspirerende
bijeenkomst.
De kerngroep van de Raad van kerken in Zeeland, Diaken Egbert Bornhijm (Rooms
Katholieke Kerk), Ds. Arie van der Maas (Protestantse Kerk in Nederland) Carel
Betram (Zevende Dag Adventisten), Heleen Boone (secretaris) Protestantse Kerk in
Nederland)

Zondag Evensong in Sint Jacobskerk Vlissingen
Komende zondag, 2 februari 2020, wordt de eerste Evensong van dit jaar in de
Sint Jacobskerk in Vlissingen gehouden. Liturg van deze vespersdienst is ds.
Jacobine Scholte de Jong uit Middelburg.
Het koor De Evensingers onder leiding van Ineke Wijkhuis zingt en Jos Vogel zit
achter het orgel. De Evensong is het avondgebed uit de Anglicaanse traditie van de
kathedralen, bestaat uit lezingen uit de Bijbel, en gezongen lofzangen van Maria en
Simeon als vaste onderdelen. Ook is er veel gelegenheid voor samenzang van
(Engelse)hymnes. Iedereen is van harte welkom om deze vespers mee te vieren.
De Evensong begint om 17.00 uur.

Afscheidsviering Ignace D’hert

Op 3 november 2019 is Ignace D’hert 75 jaar geworden. Dit betekent dat hij
vanaf die datum met emeritaat is. Met hem was afgesproken dat hij nog heel
het kalenderjaar 2019 vieringen zou verzorgen in onze H. Andreasparochie.
Vanaf 2020 is hij dus helaas niet meer werkzaam binnen onze parochie.
Wij willen met een eucharistieviering afscheid van hem nemen en hem danken voor
zijn jarenlange inzet. U bent voor deze viering, waarin Ignace zelf zal voorgaan van
harte uitgenodigd: op zondag 9 februari om 10.45 uur in de H. Eligiuskerk te
Oostburg. Na de viering is er gelegenheid om samen het glas te heffen en Ignace
alle goeds toe te wensen.

Ook dit jaar zijn er weer Spaanstalige vieringen
Ook in 2020 zullen regelmatig Spaanstalige vieringen worden gehouden in de H.H.
Petrus- en Pauluskerk in Middelburg.
De Spaanstalige vieringen worden gehouden op:
- 10 maart
- 23 april
- 18 juni
- 1 oktober
- en 3 december 2020.
Deze vieringen beginnen steeds om 15.00 uur.

Interview Cocky Klaver: ,, Samen met anderen wil ik me
inzetten om het gedachtengoed van Etty Hillesum verder te
verspreiden’’

Bij de verhuizing van het Etty Hillesum Onderzoekscentrum in 2015 van Gent
naar Middelburg was Cocky Klaver (1955) - als een van de eerste vrijwilligers
die zich aanmeldde - betrokken. Door haar contacten vanuit ‘Kerk en Israël’
werd ze gevraagd om vrijwilliger te worden bij het EHOC en de zorg voor de
bibliotheek, het archief en de bibliografie op zich te nemen. Cocky werkte
voorheen bij de Zeeuwse Bibliotheek -nu ZB Planbureau en Bibliotheek van
Zeeland- en ging in 2014 met pensioen. Met haar opleiding en ervaring was ze
de juiste persoon op de juiste plaats. Vanaf het eerste uur werkte ze samen met
Jacob Polderdijk en Caroline Diepeveen: de inboedel die overkwam uit Gent
uitpakken, op orde brengen en toegankelijk maken. Een hele klus.

Tekst en foto: Han Bleyenbergh

Cocky groeide op in een gereformeerd gezin, in de Middelburgse binnenstad, niet ver
van de plaats waar zich de restanten van de synagoge bevonden. In de Sint Jansstraat woonde een schoolvriendin. Zo kwam ze regelmatig bij de ruïne van de
synagoge die tussen de Sint Jansstraat en de Herenstraat lag. De restanten waren
overwoekerd en her en der waren hoge bomen opgeschoten.

Begin jaren 80 van de vorige eeuw
werd het groen op de ruïne van de
synagoge verwijderd, het puin
opgeruimd en de resten
geconserveerd om verder verval te
voorkomen.

De omgeving werd opgeknapt en door
de gemeente werden looppaden en
een zithoekje aangelegd. Het terrein
was weer toegankelijk en er kwam een
koperen gedenkplaat met daarop het
jaartal van de bouw (1705), de
inwijding(1706) en de verwoesting
(1944). Eind jaren 80 werden er
plannen gemaakt voor de
wederopbouw van de synagoge. Het
werk werd in 1993 en 1994 uitgevoerd,
de inwijding vond plaats op dinsdag 29
november 1994.

Al vroeg interesseerde Cocky Klaver zich voor het Jodendom en de staat Israël. Zo
maakte ze op de middelbare school een werkstuk over Golda Meïr (Mabovitsj,
Meyerson1898 – 1978), zioniste en afkomstig uit Oekraïne. De ‘oermoeder’ van de
Israëliërs, de vierde -en ook de eerste vrouwelijke- premier van Israël, tevens een
rolmodel voor de vrouweneman-cipatie. Cocky leest graag boeken van Chaim Potok,
Meir Shalev, David Grossman en Amoz Os.
Haar betrokkenheid bij de synagoge en het volk Israël is daardoor welhaast
vanzelfsprekend. Zo leerde ze Hebreeuws en las ‘Het Verstoorde Leven’ van Etty
Hillesum toen ze ongeveer dezelfde leeftijd had als Etty Hillesum toen zij haar
dagboeken schreef. Dat boek maakte op haar zeer veel indruk.
Als vrijwilligster bij het EHOC is ze lid van de Werkgroep Joodse Geschiedenis Zeeland,
samen met prof. dr. Arjan van Dixhoorn (University College Roosevelt), Jan Kouwen
(theoloog en historicus) en de inmiddels overleden Jacques de Hond.
Joodse geschiedenis in Zeeland
Ze werkte mee aan de samenstelling en organisatie van de tentoonstelling ‘Middelburg
en de Mediene’ in de zomer van 2017 en is in werkgroepverband bezig met het
voorbereiden van een lezing over de Joodse geschiedenis in Zeeland. Ze is veelvuldig
aanwezig op het EHOC.
Samen met anderen wil ik me inzetten om het gedachtengoed van Etty Hillesum verder
te verspreiden. Etty haar sterke persoonlijkheid spreekt me bijzonder aan: haar
vertrouwen in God en haar instelling de naaste niet te veroordelen en vooral niemand te
haten’.
Er is bij het EHOC momenteel nog veel werk te doen, zoals het verder opzetten en
professionaliseren van het digitale archief en het ontwikkelen van een beleid voor
het conserveren van museale stukken die regelmatig uit particulier bezit worden
aangeboden.

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

Gedoopt
Nevach Keilen Neley Martien op 26 januari in de Onze Lieve Vrouwekerk
Overleden
De heer Jan Voet op 20 januari 2020 (rectificatie)
Mevrouw Geertine Albertje (Tinie) Milodowski-Kremer op 23 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!

De ‘Etty Hillesum’ roos waar komt deze vandaan?

Een aantal kwekers is voortdurend bezig om de mooiste roos voort te brengen.
Soms gebeurt dat bij toeval, in de meeste gevallen echter gaan kwekers hierbij
planmatig te werk. Het vergt veel geduld want de kwaliteit van een nieuwe
variëteit kan pas na meerdere groeiseizoenen definitief worden vastgesteld.

Tekst: Han Bleyenbergh
De ‘Etty Hillesum’ roos is gewonnen door de Engelse kweker John Scarman uit
Engeland. Hij is een ervaren specialist en autoriteit op het gebied van tuinrozen. Hij
heeft ook een aantal succesvolle boeken geschreven. Vele kruisingen van zijn hand,
vooral cottage tuinrozen, worden al jaren goed verkocht.

Foto: Rozenkwekerij Belle-Epoque uit Aalsmeer

Nadat een roos is ‘ontdekt’ krijgt zij een nummer en wordt dan uitgeplant in een
proefopstelling in een rosarium bijvoorbeeld in Boskoop, Den Haag, Lottum of Winschoten. Daar wordt zij door een vaste keuringcommissie drie keer per jaar beoordeeld
op verschillende eigenschappen om te bezien of de roos een succes kan worden. Als
dat op basis van de keuringsresultaten na vijf jaar wordt verwacht kan de roos worden
gelanceerd en wordt dan voorzien van een handelsnaam zoals bij deze roos: ‘Etty Hillesum’. In de proefopstelling was deze roos bekend onder het nummer 12054. Deze
roos werd gedoopt, zoals dat in het kwekersjargon heet op zaterdag 6 juli 2019 in
Winschoten. Vanaf dat moment is de naam officieel en kan de roos onder die naam
worden gekocht.
De ‘Etty Hillesum’ roos is een zogenaamde floribundaroos, licht geurend, zacht geel en
donkerder van binnen, heeft bloemtrossen en bloeit meerdere keren per jaar. Zij is
geschikt om in perken te worden aangeplant. Voor het komende seizoen zijn er slechts
een beperkt aantal exemplaren beschikbaar. Het is te hopen dat de ‘Etty Hillesum’ roos
een groot succes wordt -een bestseller- goed voor de rozenkweker en goed voor de
naamsbekendheid van Etty Hillesum.

Interview met pater Lindeijer: ,,Heiligheid is de mens op zijn
mooist’’

N

,,
iets is zo menselijk als heiligheid. Heiligheid is de mens op zijn mooist.’’ Dat zegt
Marc Lindeijer sj. in een interview met Katholiekleven.nl. Lindeijer is pater jezuïet en
betrokken bij het onderzoek van de zogeheten bollandisten in Brussel. Dit instituut
houdt zich bezig met hagiologie, het bestuderen en beschrijven van heiligenlevens.
,,We zijn er niet om heiligen te promoten, maar om ze te bestuderen en om datgene wat
er bestaat aan ‘fake news’ over heiligen de wereld uit te helpen’’, vertelt Marc Lindeijer.
,,De gelovigen kiezen hun eigen heiligen. Door naar hun graf te gaan en daar te bidden.
Door erover te lezen, medailles te dragen, hun voorspraak in te roepen, door hun
geschriften te lezen. Dat is wat een cultus is. Dat is wat een heilige is.’’ Wanneer de
Kerk iemand heilig verklaart, zegt ze: deze man of deze vrouw is zeker bij God in de
hemel.

Heiligen bemoedigen. Ze zijn ,,onze vrienden in de hemel.’’ En er komen steeds nieuwe
heiligen bij. Pater Lindeijer vertelt dat er op dit moment zo’n 5.000 à 6.000 zaken lopen:
,,Dat lijkt veel, maar er zijn wereldwijd een miljard katholieken en die 5.000 à 6.000
zaken zijn niet alleen van nu, maar van de afgelopen vijf eeuwen.’’
,,Omdat de mens verandert en de tijden veranderen, blijven er ook heiligen komen’’,
aldus Marc Lindeijer. ,,Wij kiezen ze. Maar, heel belangrijk, ze worden ons eerst en
vooral gegeven door God.’’
In 2018 verscheen de tekst van paus Franciscus over heiligheid in het dagelijkse leven:
‘Gaudete et exsultate’. De paus daagt ons uit om heilig te worden. Het interview met
pater Lindeijer op Katholiekleven.nl is de eerste in een reeks van vier video’s over
heiligen.
Bron: Katholiekleven.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken

In onze nieuwsbrief leest u ook nieuws
dat u nergens anders leest!
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Snel een viering op Walcheren zoeken?
https://www.rkwalcheren.nl/vieringen/

Aantal referentschappen Nederlandse van de Bisschoppenconferentie herverdeeld

De leden van Nederlandse Bisschoppenconferentie hebben namens de conferentie
allen een referentschap. Dit referentschap behelst een bepaalde beleidssector
waarvan de portefeuillehouder het beleid van de Bisschoppen-conferentie in die
sector voorbereidt. Ook onderhoudt hij de contacten met personen en organisaties die
op het betreffende beleidsterrein werkzaam zijn. Na de komst van mgr. Van den Hout
en mgr. Smeets zijn de referentschappen opnieuw besproken en waar nodig
herverdeeld.
Zo is mgr. dr. C.F.M. van de Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden per 14 mei 2019
referent voor Missie- en Ontwikkelingssamenwerking geworden. Hij heeft dit referentschap
overgenomen van mgr. dr. J.M. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam.
Het referentschap Interreligieuze Dialoog wordt per 1 september 2019 behartigd door mgr.
drs. H.W. Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht. Hij heeft dit overgenomen van
mgr. J.G.M. van Burgsteden sss., die wel referent is gebleven voor Religieuzen en Seculiere
Instituten en voor Kerkelijke Bewegingen en Nieuwe Gemeenschappen. Mgr. Woorts blijft
ook referent voor Kerk en Jodendom en voor de Bedevaarten.
Media
De Permanente Raad heeft per 1 januari 2019 het referentschap Communicatie en Media
overgenomen van mgr. F.J.M. Wiertz, emeritus bisschop van bisdom Roermond. De
Permanente Raad bestaat uit mgr. dr. J.H.J. van den Hende, voorzitter, mgr. dr. J.W.M.
Liesen, vicevoorzitter en mgr. dr. G.J.N. de Korte, lid.
Mgr. Liesen, bisschop van Breda, volgde per 7 december 2018 mgr. Wiertz op als lid van de
Commissio Mixta van de Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse
Religieuzen (KNR). Van deze Commissie Mixta was en blijft ook mgr. Van Burgsteden sss.
lid.
Mgr. drs. H.M.G. Smeets, bisschop van Roermond, nam per 1 januari 2020 het referentschap
voor Circus-, Kermis- en Schipperspastoraat op zich. Hij volgt hierin mgr. A.L.M. Hurkmans
op, emeritus bisschop van ’s-Hertogenbosch.
Verder zijn de referentschappen ongewijzigd gebleven. Meer informatie over alle
referentschappen en de referenten vindt u hier.
Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken

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

■

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

■

Zondag 9 februari 2020 (10.45 uur)
Afscheidsviering van pastor Ignace D’hert in de H. Eligiuskerk te Oostburg. Lees hier elders in
deze nieuwsbrief meer over.

■

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

■

Zaterdag 15 februari 2020 (15.00 uur)
De Koorstichting Cantorij der Basiliek uit Hulst o.l.v. Anton de Kort en het Zeeuws Byzantijns
Koor Srétenieje o.l.v. Emilia Tabachnik-Li zullen samen met een harpiste een winterconcert
geven in de H.H. Petrus- en Paulus kerk in Middelburg. Zie ook :
https://zeeuwsbyzantijnskoor.nl/agenda/warm-winterconcert/

■

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 is dr. Sake Stoppels. Graag vooraf per e-mail aanmelden via
raadvankerkenzld@gmail.com. Elders in deze nieuwsbrief leest u er meer over.

■

Vrijdag 21 op zaterdag 22 maart 2020
Jaarlijkse Stille Omgang in Amsterdam. U kunt hieraan deelnemen door gebruik te maken van
een reisaanbod van het Vicariaat Middelburg. In een van de komende nieuwsbrieven leest u
daar uitgebreid over.

■

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

Een diploma is een bewijs van kennis,
niet van gezond verstand!!

INFORMATIE H. MARIA PAROCHIE
website: www.rkwalcheren.nl
Openingstijden secretariaten
Parochiekern Middelburg
Maandag tot en met vrijdag
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Telefoon: 0118 - 612860
Lombardstraat 1
4331 AA MIDDELBURG
secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl

Parochiekern Vlissingen
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Telefoon in noodgevallen
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Pastores
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beide secretariaten):
Fons van Hees, Ria Mangnus en Alida
van Veldhoven
pastores@rkwalcheren.nl
de individuele e-mailadressen en
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