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Kerkbalans 2020, de eerste resultaten

In de tweede helft van januari is de landelijke Actie Kerkbalans gehouden. Heeft
u uw bijdrage al overgemaakt? Dan willen we u daar hartelijk voor bedanken! Zo
niet, dan verzoeken wij u dit alsnog te doen. Uw geld wordt goed besteed!
Op dit moment is hebben we ongeveer € 34.000,= ontvangen. Hartelijk dank voor uw
bijdrage. Via deze weg willen we iedereen die nog niet gereageerd heeft vragen: wilt u
dat deze maand nog doen? De inkomsten uit Actie Kerkbalans zijn van essentieel
belang voor onze kerk en al het werk, dat binnen onze parochie verricht wordt.
Vindt u het belangrijk dat dit werk verricht kan blijven worden, geef dan uw bijdrage. De
bankrekeningnummers vindt u op de laatste pagina van deze nieuwsbrief. Het definitief
eindresultaat zal overigens pas bekend zijn in maart 2021!
Als laatste nog een dankwoord aan alle vrijwilligers die ook dit jaar weer hebben
meegeholpen met de actie. Hartelijk bedankt voor jullie inzet, zonder jullie was dit
niet gelukt!

Uitnodiging

Het pastoraal team nodigt u graag uit voor de informatieavond op DINSDAG 18
FEBRUARI in de pastorie van Vlissingen, Singel 106.
Binnenkort starten we in Goes met een Alphacursus. Ontmoeten, vragen en ontdekken
– dat doe je op Alpha! Stel al je vragen. En praat met andere deelnemers over de zin
van het leven en over ons geloof. Je bent niet de enige Alpha-deelnemer, wereldwijd
volgden ruim 25 miljoen mensen een Alphacursus.
Voor wie?
Alpha is voor iedereen! Heb je vragen over het leven of over het katholiek geloof? Dan
is Alpha echt iets voor jou. Er is alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en
ideeën te delen.
Opzet
De eerste Alpha-cursus bestaat uit negen bijeenkomsten, ieder met een vaste indeling:
een gezamenlijke maaltijd, een inleiding en een aansluitend gesprek in een groep van
ongeveer acht personen. Per groep is er een gespreksleider aanwezig, Na de vierde
bijeenkomst wordt een cursusdag georganiseerd. De cursus wordt georganiseerd vanuit
Goes. De cursusdag vindt plaats in Zierikzee.
Inhoud
De inleidingen zullen worden verzorgd door leden van het pastoraal team en door
gastsprekers uit de parochie. In de inleidingen en de groepsgesprekken komen vragen
ter sprake als: wie is Jezus voor jou, hoe kun je geloven, bidden waarom en hoe, hoe
leidt God ons, en wat doet de heilige Geest met ons? Tijdens de bijeenkomsten komt
het luisteren naar elkaars geloofsbeleving op de eerste plaats.
Meer informatie
https://www.youtube.com/watch?v=p85JO2GGlO4
Praktisch
De Alpha informatieavond wordt gehouden op dinsdagavond 18 februari om 19.30 uur
in de pastorie te Vlissingen, Singel 106, De bijeenkomst eindigt rond 21.40 uur.
Er is tevens een Alpha-informatie avond op maandagavond 10 februari om 19.30 uur
in de Maria Magdalenazaal te Goes. De zaal is te bereiken via de kerkingang. De
bijeenkomst eindigt rond 21.40 uur.
Opgeven
kan per mail naar: pastorteam@zeelandnet.nl of bel tijdens kantooruren op dinsdag tot
en met vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur – naar het pastoraal centrum in Goes: 0113 218610 en vraag naar Alphabijeenkomsten.

Bestelling Huispaaskaarsen 2020 in de Onze Lieve
Vrouwekerk in Vlissingen

Huispaaskaarsen kunnen op 23 februari, 1 maart en 8 maart na afloop van de
viering besteld en vooraf betaald worden in de sacristie bij Leonie van den Berg.
Voor verdere informatie kunt u bellen naar 0118-419841 (na 18.00 uur).
Afbeelding en prijzen liggen vanaf 23 februari achterin de bovengenoemde kerk. Er zijn
verschillende modellen leverbaar.
De huispaaskaarsen worden in de Paaswake gezegend en kunnen na de viering mee
naar huis genomen worden.
Verklaring afbeelding
Model De regenboog
De regenboog is volgens Genesis 9:12 het teken van verbond tussen god en alle
levende wezens. Uitgespannen tussen hemel en aarde verkondigt hij de vrede tussen
God en de mensen.

Art. Model Lengte Ø incl. BTW

C 60, 60 cm
8 € 58,95
Inclusief 5 wierooknagels
C 40, 40 cm

€ 33,75

C 30, 30 cm

€ 27,00

C 25, 25 cm

€ 20,50

Informatieavond over de Alphacursus
Op dinsdag 18 februari a.s. is er om 19.30 uur in de pastorie van de
Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen een informatieavond over de
Alphacursus.

Heilig Vormsel 2020 Middelburg en Vlissingen

Komend jaar zullen de kinderen van de H. Maria Parochie Walcheren die in
groep 7 en 8 van de basisschool zitten, weer samen voorbereid worden op het
ontvangen van het sacrament van het Vormsel.
Op zaterdag 30 mei om 19.00 uur zal bisschop mgr. Jan Liesen in de H.H. Petrus- en
Pauluskerk in Middelburg de kinderen komen vormen.
Ouder(s)/verzorgers van de kinderen uit groep 7 en 8 ontvangen binnenkort een brief
met uitgebreide informatie over de voorbereiding op het Vormsel in 2020.
Op de website van de parochie www.rkwalcheren.nl vindt u onder het kopje 1e
Communie en Vormsel 2020, het aanmeldingsformulier waarmee u uw zoon of dochter
kunt aanmelden voor de voorbereiding op het Vormsel.
Aanmelden kan tot 1 maart 2020.
U kunt het aanmeldingsformulier sturen naar: secretariaat H Maria Parochie Walcheren
t.a.v. Vormselwergroep Singel 106 4382 LC Vlissingen. of mailen naar
vlissingen@rkwalcheren.nl t.a.v Vormselwerkgroep Vlissingen.
Mogelijk ontmoeten we elkaar rond de vormselvoorbereiding van uw kind.
Mede namens de vormselwerkgroep,
met vriendelijke groet,
Alida van Veldhoven, pastoraal werkster

Van feesten naar vasten

Dat is het thema van een meerdaagse bijeenkomst bij de broeders van
Huijbergen van 24 tot en met 28 februari 2020.
Tijdens deze week in De Huijberg stap je vanuit het carnavalsgedruis door de
Aswoensdag heen de veertigdagentijd in. Samen beginnen met een bewuste invulling
naar Pasen. Wat doe je? Wat laat je? Wat voeg je toe? Wat wil je extra aandacht
geven?
Gedurende het verblijf leef je een gezamenlijk dagritme (‘kloosterritme’) dan ’s morgens
om 07.30 uur buiten start met een meditatie en ’s avonds afsluit met een
avondmeditatie. In de middag kun je naar de vespers bij de broeders.
Specifieke informatie
Data en tijden:
24 februari 15.00 uur tot wen met vrijdag 28 februari 11.00 uur
Locatie:
De Huijberg, Boomstraat 28, 4635 CX Huijbergen
Kosten:
€ 240.00
Meer informatie
en aanmelden:
dehuijberg.nl/carnaval-en-vasten-2020/
Bron: Franciscaans Maandblad

Carnavalsmisse in Kwadendamme

Op 16 februari komme feêstvierders wee saemen in oanze moôie kerke. ’n
Goeie traditie, voorafgaend an ’t Pikpots carnavalsweekend.

Tekst: Marga van de Plasse

En dan eêst mae es wat rechte zette,
want noe is ’t er bienae elke jaere
verwarring over de tied: oe laete begunt
eigenlijk de dienst, oare me dan.
11 Voe elleve, 11 nae elleve? Voe vee
mensen liekt dat best ’n probleem.
Reden om ’t op te lossen. Zelf dienke
me, je komt beter te vroeg dan te laete,
dus 11 voe elleve is ’n prima tied want
dan bin je ok gewoon op tied binnen.

As je liefst nie te lank in de banke zit, zou je ok kunnen komme amme net begonne bin,
11 over elleve. Om aol dat gedoe te voorkommen, dochte me dat ’t beste zou weze de
kerke in ’t midden te ouwen. Vanaf noe begunne me gewoon om 11 uren. Dat is precies
eender as elke zondag, mae dat oeve me jolder nie te vertellen, toch?
Me bluve d’r an trokke. En ja, dat is goed, mae an wat dan? Ik most dienke an die
klokkenluüer van de Notre Dame, ie bleef ’t er ok an trokke en toch, je weet wat er dit
jaer is gebeurd. De toren is finaal inezakt vanwege ’n groôte brand. Op Kwidamme
bluuve me d’r ok an trokke. De klokke luudt nog steeds, dus gin gebrek an klokkeluuers
zou je zegge. Van de buutenkant liekt ’t di best nog op, mae a je op zondagochtend es
binnen zou wille kieke, je zou ’t er van schrikke oevee mensen a d’r doof bin voe de
klokken. Me trokke dus wè, mae an wat dan? Toch nie an ’n doôd paerd, an ’t
verkeêrde touwe, of ’t kortste endje mag ik ope. Want in dat geval doe me een
driengend beroep op jolder oallemille. Kom gerust de klokke ellepe luüe. ’t Mag toch nie
zo weze dat de toren net as in 1919 nae beneën stuukt zoals dat in Parijs is gebeurd?
Oalle gekheid op ’n stokje. Vee zin emme d’r in. En de bewondering voe oanze prins
steke me nie onder de kerkbanken. Ie trokt er a 43 jaer an en dat verdient ’n groôt
compliment.
Me zieë jolder graag op zondag 16 februari, elf uren. Alaaf!

Carnavalsmis Lewedorp

Je voal mie je neuze in de beuter! Dit is het motto van carnaval in ’t Kraaienist
en dit is dus uiteraard ook het thema van de jaarlijkse carnavalsmis op vrijdagavond 21 februari, aanvang 19.30 uur.
Tekst: Ron de Kooning
Deze mooie traditie stond even op losse schroeven, aangezien het pastoresteam in
onze regionen al zwaar onder druk staat en vieringen, buitenom het reguliere rooster,
de werkdruk voor de voorgangers zelfs nog verhogen.
Gelukkig is men hierop teruggekomen en zal pastoor Van Hees voorgaan op
carnavalsvrijdag 21 februari. Traditiegetrouw start de viering weer om 19.30 uur,
maar onze muzikale vrienden uit Paerehat van blaaskapel ‘de Koenkelpot’ spelen van
te voren al een paar opwarmnummers. Op muzikaal en vocaal vlak zit het sowieso weer
snor, zoals het een echte carnavalsmis betaamt, want naast de blaaskapel zullen ook
de dames van koor ‘Con Dios’ zich weer van hun beste kant laten zien en horen. Vaak
staan, met name de toegiften, bol van de verrassingen.

De voltallige carnavalsvereniging,
aangevoerd door Prins Marcel, zal
natuurlijk present zijn en Prins Marcel
zal het wel en wee in- en rondom het
dorp onder de loep nemen. Zoals
gebruikelijk is er ook een collecte voor
een lokaal goed doel en dit keer is de
keus gevallen op stichting ‘Belmaatje’,
o.a. gevestigd in Goes.

Deze stichting bekommert zich om eenzame mensen, jong en oud en probeert hen
weer te betrekken met de samenleving en uit hun sociale isolement te halen. Prins
Marcel en Adjudant Jasper zullen de banken langsgaan voor deze collecte, welke
bovendien toegelicht zal gaan worden door de voorzitter van stichting Belmaatje: de
heer Erwin van der Linden.
Als de voortekenen niet bedriegen zal het weer een uitermate feestelijke en tegelijkertijd
waardige mis gaan worden, voorgegaan door kenner bij uitstek van het oorspronkelijke
Vasteloavond; pastoor van Hees. ‘Con Dios’ en blaaskapel ‘de Koenkelpot’ zijn al volop
aan het repeteren en Prins Marcel is al bezig met zijn speech; dus het gaat helemaal
goed komen.
Iedereen in de regio, dus ook mensen van buiten Lewedorp, worden van harte
uitgenodigd voor deze viering en met uw komst steunt u tevens een mooi goed doel,
middels de collecte.
Hopelijk mogen wij u welkom heten in de H. Eligiuskerk op vrijdagavond 21
februari.

Duizend bezoekers verwacht op conferentie ‘De missionaire
parochie’

De organisatie van de conferentie ‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’
verwacht duizend bezoekers. Daags voor het einde van de vroegboekperiode
raakte de conferentie al uitverkocht. Op 24 en 25 maart 2020 vindt de conferentie
plaats in Oudenbosch.
Het onderwerp van de conferentie spreekt veel mensen aan. De twee
startbijeenkomsten in 2019 werden al druk bezocht. Maar dat er een stormloop zou
komen op de tickets, kwam voor de landelijke organisatie als een verrassing. In enkele
dagen tijd schreven zich enkele honderden mensen in voor de wachtlijst.
,,Om zo veel mogelijk mensen toegang te kunnen geven, is opnieuw gekeken naar de
organisatorische, logistieke en ruimtelijke capaciteit,’’ vertelt Nicole Weinberg namens
de organisatie. ,,Gelukkig kunnen we nu zeggen dat de wachtlijst geminimaliseerd is.’’
Mensen die de komende tijd graag een ticket willen kopen, worden nog steeds
aangemoedigd om van de wachtlijst gebruik te maken, benadrukt Weinberg, ,,voor het
geval er plaatsen vrij komen.’’
Meebidden voor de conferentie: ontvang gebedsintenties per mail
De organisatie van de conferentie zoekt mensen die de conferentie willen ondersteunen
met hun gebed. Het thema van de conferentie is niet voor niets ‘Als God renoveert.’ In
gebed wordt de conferentie aan God toevertrouwd. Tijdens de conferentie zal er
voortdurend gebed plaatsvinden in een speciaal aangewezen ruimte. Mensen die in de
aanloop tot de conferentie willen meebidden, kunnen via deze pagina hun e-mail adres
doorgeven. De komende tijd ontvangen zij dan regelmatig gebedsintenties.

Caritas collecteerde voor Stichting Present Walcheren

Caritas collecteerde afgelopen weekeinde voor de Stichting Present Walcheren.
Een overzicht van deze collecte
H.H. Petrus- en Pauluskerk Middelburg
Onze Lieve Vrouwekerk Vlissingen
Zorgcentrum Ter Reede Vlissingen
Totaal

€ 184,75
€ 129,55
€ 53,67
€ 367,97

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

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

675 Jaar geleden vond het Mirakel van Amsterdam plaats
De Stille Omgang in 2020 heeft plaats in de nacht van 21 op 22 maart 2020. Bij deze
jaarlijkse traditie sluiten ook parochies van het Bisdom Breda aan. Het is dit jaar een
bijzonder jaar: we herdenken dat 675 jaar geleden het Mirakel van Amsterdam heeft
plaatsgevonden.
Op zaterdagavond 21 maart komen naar verwachting 4.000 bedevaartgangers uit het
hele land naar Amsterdam, per touringcar, per fiets of zelfs te voet, om daar de Stille
Omgang te lopen, een nachtelijke stille tocht door het centrum van de stad. Voor of na
de Omgang wonen zij een van de twintig eucharistievieringen bij, in een van de zeven
kerken in de binnenstad.
De Stille Omgang volgt de route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep, nadat hij
getuige was geweest van een eucharistisch wonder dat aan een zieke geschiedde: het
Mirakel van Amsterdam. In de late middeleeuwen vierden de christenen dit wonder met
een feestelijke mirakelprocessie. Vanaf 1881 door een nachtelijke omgang, sindsdien
inspiratiebron voor alle stille tochten in Nederland.
Uniek aan deze tocht zijn de stilte, het ontbreken van uiterlijk vertoon, het duistere uur
en de zwijgende verbondenheid van de duizenden gelovigen. De Omgangers weten
zich al biddend en mediterend verbonden met Jezus Christus die zich aan alle mensen
van goede wil geeft als leeftocht voor onderweg.
Motto
Het motto voor 2020 is: ‘De luisterende mens is AANWEZIG bij de Ander ….’ Deze
woorden zijn ontleend aan teksten van pater Frans van der Lugt sj. Hij schreef over de
vele vormen van liefde: liefde voor God, voor je naasten en voor jezelf. Belangrijke
waarden hierbij zijn aandachtig luisteren, de weg naar binnen en de goddelijke
dimensie. Pater Frans van der Lugt sj werd vermoord gedood op 7 april 2014 in Homs.
Opstapplaatsen en -tijden
Vrijdag 21 maart
18.30 uur
Opstapplaats H. Willibrorduskerk te ‘s-Heerenhoek
19.00 uur
Opstapplaats sporthal Gageldonk te Bergen op Zoom
19.15 uur
Touringcar vertrekt richting Amsterdam
22.00 uur
Feestelijke viering van Eucharistie in de Obrechtkerk
Zaterdag 21 maart:
Na de viering: Koffie en broodjes achter in de kerk. Vervolgens: Het lopen van de Stille
Omgang. Hierna: Terug in de touringcar naar ‘s-Heerenhoek
Kosten en inschrijven
De kosten voor deelname (incl. broodjes) bedragen € 27,50 per persoon. Opgave vóór
14 maart 2020 bij een van de onderstaande adressen:
Goes: Pastoraal Centrum, Zusterstraat 4, tel. 0113-218610 of familie De Smit,
Kastanjestraat 32, tel.: 0113-212048
Ovezande: Familie Den Toonder, Burg. Andriessenstr. 2A, tel. 0113-655082
Hulst: Pastorie Hulst, Steenstraat 22, C. van Tiggelen, tel. 06-53855975
Bergen op Zoom: vicaris Paul Verbeek, Burg. Stulemeijerlaan 8, tel. 0164-233574
Parochiecentrum Lievevrouweparochie: tel. 0164-233574. E-mail: Vicariaat Middelburg:
vic.middelburg@bisdombreda.nl

Pastoorscursus 2020: ‘werken met talenten’
,,Wat gebeurt er als je een veranderingsproces inzet?’’ Deze vraag kwam aan de orde
tijdens de jaarlijkse pastoorscursus die op 27 en 28 januari 2020 werd gehouden op
Centrum Bovendonk. Het thema ‘talenten in processen van verandering’ borduurde
voort op de pastoorscursus van vorig jaar, waar leiderschap centraal stond.
Rector Norbert Schnell van de priester- en diakenopleiding leidde de cursus. Hij kijkt
terug op twee ,,hele goede dagen’’ samen met de bisschop en alle pastoors van het
bisdom. Rector Schnell: ,,Er was een hele goede en ontspannen sfeer, waarin we heel
open met elkaar gesproken hebben over alle processen van verandering die in de
verschillende parochies gaande zijn.’’
Missionaire Kerk op de agenda
,,Bisschop Liesen heeft het onderwerp van de missionaire Kerk duidelijk op de agenda
gezet,’’ vertelt Schnell. ,,De lijn van de bisschop kunnen we samenvatten in de
kernspreuk ‘van onderhoud naar missie.’ Met elkaar hebben we gekeken naar de rol
van de pastoor in dit hele proces van kerkverandering. Dat maakte de cursus voor een
deel heel praktisch. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als je een veranderingsproces inzet?
Hoe begin je? Wat kun je verwachten? Welke stappen moet je zetten? Hoe krijg je
zoveel mogelijk mensen mee? Door de pastoors werd het zeer gewaardeerd dat er zo
concreet gesproken werd.’’
Hoop en verwachting
Onder de pastoors leeft volgens de rector een brede consensus dat het wat de Kerk in
Nederland betreft, en bisdom Breda niet uitgezonderd, geen ‘vijf voor twaalf’ meer is,
maar inmiddels ‘vijf óver twaalf’. ,,Er moet iets gebeuren,’’ hoort hij geregeld. Dat er zich
inmiddels zo’n 1000 mensen voor de conferentie ‘De missionaire parochie’ in
Oudenbosch hebben aangemeld, wordt als zeer hoopgevend beschouwd. ,,Er is hoop
en verwachting,’’ aldus rector Schnell. ,,Veel mensen in de parochies voelen dit en
willen graag aan de slag.’’
Eerst zelf groeien
Door enkele pastoors werd ook wel de vrees geuit dat de grote verwachting rondom de
conferentie een strovuur kan blijken: nu heel veel vuur en enthousiasme, maar over een
jaar blijkt alles nog steeds hetzelfde te zijn. Met name de bisschop wees erop dat het
proces van verandering een lange adem vergt. ,,We moeten ook niet aan veel en grote
stappen denken,’’ aldus de bisschop. ,,De kern van het hele veranderingsproces
bestaat erin dat we eerst zelf groeien in de kernwaarden van het Evangelie. Naast
vreugde zal de verandering ook met de nodige pijn gepaard gaan.’’
Het thema van de pastoorscursus sloot volgens rector Schnell aan bij de
pastoorscursus van vorig jaar: Rector: ,,Beide cursussen stonden in het teken van de
missionaire parochie. Vorig jaar hebben we gekeken naar aspecten van leiderschap in
een proces van revitalisering en hoe je als persoon gezond en veerkrachtig kunt blijven
in processen van verandering. Dit jaar hebben we gekeken naar hoe je in deze
processen met je eigen talenten en met die van anderen kunt werken. Het was nuttig
om te zien hoe veranderingsprocessen verlopen.’’
Met elkaar Gods plan ontdekken
De cursusdagen werden begeleid door Janny Budding en Tom Koot. Zij zijn trainers van
Xpand, een bureau dat onder andere mensen van de Kerk traint op het gebied van
visie-, strategie- en leiderschapsontwikkeling.

Op maandagmiddag ging Tom Koot samen met de cursisten in op de onderwerpen
‘werken met je talenten’ en ‘oplossingsgericht werken.’ Op dinsdagochtend was er een
sessie met Janny Budding rondom het thema ‘leiding geven aan veranderingsprocessen.’ Op maandagavond was er een gesprek geweest met de bisschop. In dit gesprek
heeft de bisschop de pastoors aangemoedigd om met een open houding de conferentie
in te gaan en vooral goed te luisteren. ,,Het is God die renoveert,’’ benadrukte hij. ,,Het
gaat om een vernieuwing waarvan we zelf onderdeel zijn. We moeten Gods plan met
elkaar ontdekken.’’
Boven de Schelde
Pastoor Fons van Hees van de H. Pater Damiaanparochie en de H. Maria Parochie
Walcheren was een van de deelnemende pastoors.
Bron: Bisdom, Breda; redactionele bewerking: Peter Vrancken

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 data die in onze vorige nieuwsbrief
werden gepubliceerd bleken naderhand onjuist.
De Spaanstalige vieringen worden gehouden op:
- 5 april
- 8 augustus
- 6 december 2020
- En 28 maart 2021
Alle vieringen beginnen steeds om 15.00 uur.

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

Mariakerk in Breda overgedragen aan Poolse parochie

Tijdens een gemeenschappelijke Pools-Nederlandse eucharistieviering werd
afgelopen zondag, 2 februari, (Maria Lichtmis) om 10.30 uur de H. Mariakerk in
Breda overgedragen aan de Poolse Parochie van de Heilige Maximiliaan Kolbe.
Viering
Bisschop Liesen was de hoofdcelebrant in de viering. De Poolse pastoor Slawomir Klim,
pastoor Lars Peetam, oud pastoor Chrètien Don en kapelaan Thai Nguyen
concelebreerden mee. Na de viering bracht zanggroep Octet religieuze liederen ten
gehore in verschillende talen, waaronder in het Pools. Tenslotte werd de film ‘Mijn
Poolse opa’ vertoond over één van de Poolse bevrijders van Breda.
Bloeiende parochie
De Poolse H. Maximiliaan Kolbeparochie is een bloeiende parochie. Gemiddeld 300
parochianen bezoeken de wekelijkse viering op zondag die tot voor kort nog in de
Laurentiuskerk in het Ginneken werd gehouden. Vanwege het groeiend aantal
parochianen had de Poolse parochie behoefte aan een eigen kerk en aan nabije
huisvesting voor hun pastoor. De Mariakerk en de bijbehorende pastorie konden daarin
voorzien. Bij de zondagse vieringen in de Mariakerk door de Poolse parochie blijven
ook Nederlandse parochianen van harte welkom.
Gastvrij
Pastoor Klim keek uit naar de ‘eigen plek’ voor de Poolse parochie: ,,We zijn een jonge
parochie met relatief veel jeugd. Met een vaste plek kunnen we gemakkelijker gastvrij
zijn. Het geeft ons betere mogelijkheden om ons te organiseren en evangeliserende
activiteiten op te zetten.’’ Als voorbeeld noemde de pastoor de Poolse scoutinggroep
die aan de parochie verbonden is. Ook investeert hij veel tijd in huisbezoeken.
Sterke band
De band tussen de Poolse gemeenschap en de Mariakerk gaat ver terug en wordt
onder andere zichtbaar bij de Poolse Mariakapel met een afbeelding van de zwarte
Madonna van Częstochowa. Deze kapel, aan de Wilhelminasingel, is een geschenk van
Breda aan de Poolse gemeenschap als dankbetuiging voor de bevrijding op 29 oktober
1944. 75 jaar geleden, toen het zuiden van de stad was bevrijd, werd voorafgaand aan
de verdere aanval, in de Mariakerk de heilige mis voor de bergjagers gehouden. Ook is
in deze kerk in oktober 2004 de 60e Bevrijdingsdag van Breda met een eucharistieviering herdacht. Onder meer Koningin Beatrix en de toenmalige President van Polen
de heer Kwaśniewski en Lech Wałęsa woonden deze viering bij.
In de Laurentiuskerk is een afbeelding van de Zwarte Madonna aanwezig. Pastoor Klim
benadrukt: ,,De Zwarte Madonna is van grote betekenis voor de Poolse gemeenschap.
Tijdens de processie op zondag brengen we dit beeld over naar de Mariakerk.’’ De
Poolse parochie werd op 1 november 2009 opgericht door bisschop Van den Hende en
maakt sindsdien deel uit van het bisdom Breda.
De wijze van herbestemming van de H. Mariakerk is uniek en uitzonderlijk. De H.
Maximiliaan Kolbeparochie gaat de Mariakerk en de daarbij behorende pastorie
namelijk huren van het Bisdom Breda. Daartoe heeft het bisdom de Mariakerk en de
pastorie aangekocht van de parochie van de Heilige Familie
Bron: Bisdom Breda; redactionele bewerking: Peter Vrancken

R.K-werkgroep Ter Reede zoekt nieuwe vrijwilligers

Deze enthousiaste werkgroep heeft op het ogenblik voldoende vrijwilligers,
maar omdat de gemiddelde leeftijd van de leden redelijk hoog is, valt er nog al
eens tijdelijk iemand uit om gezondheidsredenen. Vandaar deze oproep.
Wat houdt het werk in?
Elke week, op zaterdag om 10.30 uur wordt er in het Vlissingse Zorgcentrum Ter Reede
in Het Speelhuus een R.-K. viering gehouden. Vooraf wordt de zaal in gereedheid
gebracht en daarna worden de bewoners, die niet zelfstandig naar de viering kunnen
komen, opgehaald.
Na de viering moet de zaal weer in de oorspronkelijk staat teruggebracht worden. Van
ongeveer 9 tot 12 uur zijn de vrijwilligers druk doende met de bovenstaande
werkzaamheden.
De werkgroep bestaat uit 4 groepjes, bestaande uit 4 of 5 vaste mensen. Elk groepje
wordt één keer in de maand ingeroosterd. Er kan altijd onderling geruild worden.
Aanmelden of meer informatie
Zou u bovenstaande werkgroep willen komen versterken of wilt u meer informatie?
Neem dan telefonisch of per email contact op met Marja Dobbelaer-Martinet. Haar
telefoonnummer. 0118-462524 of e-mail: wkgr.terreede@rkwalcheren.nl

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

Overleden
De heer Hendricus Clemens Maria Averkaarte op 29 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!

Lezing Kick Bras - Het bezielde landschap

Eeuwenlang werd het landschap geschilderd als spiegel van de ziel en
uitdrukking van spirituele waarden. Dr. Kick Bras schreef er het boek 'Het
bezielde landschap' over. Een rijk kijk- en overdenkboek, met veel grote
kleurafbeeldingen. Op donderdag 13 februari geeft de auteur om 19.00 uur een
lezing in boekhandel de Drvkkery in Middelburg.
Kick Bras toont en becommentarieert landschappen van Caspar David Friedrich tot
William Turner, van Vincent van Gogh tot Anselm Kiefer. Aan de orde komen thema’s
als het verlangen naar een aards paradijs, kosmisch besef, de berg als manifestatie van
het goddelijke.
Kick Bras
Kick Bras is emeritus predikant van de Protestantse Kerk en als onderzoeker gelieerd
aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen (zie www.kickbras.nl).
Kaartverkoop
Een kaartje kost €5,- (inclusief consumptie) en is verkrijgbaar in de Drvkkery en via
www.drukkerijmiddelburg.nl
Bijzonderheden
Wanneer? Donderdag 13 februari 2020
Tijd?
19.00 – 21.00 uur
Waar?
De Drvkkery, Markt 51 in Middelburg
Prijs?
€ 5.00, inclusief consumptie

Wereldziekendag: opkomen voor de beschermwaardigheid
van het leven

In zijn boodschap voor de 28e Wereldziekendag, op 11 februari 2020, gaat paus
Franciscus in op wat Jezus zegt in het Evangelie van Mattheus: ,,Komt allen tot
mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting
schenken’’ (Mat. 11, 28). De paus benadrukt dat er voor alle zieken troost en
verkwikking te vinden is bij de Heer, ook voor diegenen voor wie hun ziekte
onomkeerbaar is. Hij wijst in dit verband op de beschermwaardigheid van het
leven.
Tegen diegenen die in de gezondheidszorg werken zegt hij: ,,Laat daarom uw handelen
voortdurend gericht zijn op de waardigheid en het leven van de persoon zonder ook
maar enigszins toe te geven aan handelingen met het karakter van euthanasie, of hulp
bij zelfdoding of onderdrukking van het leven, zelfs niet wanneer de staat van de ziekte
onomkeerbaar is.’’
Paus Franciscus wijst er op dat hulpverleners in de gezondheidszorg geroepen zijn om
op het grensgebied van de mogelijkheden op medisch gebied, bijvoorbeeld als het gaat
om steeds gecompliceerdere klinische gevallen en ongunstige diagnoses, zich open te
stellen voor de transcendente dimensie, ,,die’’, zegt de paus: ,,u de volle betekenis van
uw beroep kan bieden.’’
Gewetensbezwaar is soms noodzakelijke
keuze
,,Laten wij eraan denken dat het leven heilig is en God toebehoort, daarom
onschendbaar is en men er niet de vrije beschikking over heeft. Het leven moet
ontvangen, beschermd, gerespecteerd worden vanaf de geboorte tot het sterven ervan:
zowel de rede als het geloof in God, de schepper van het leven, vereisen dit. In
sommige gevallen is voor u het gewetensbezwaar een noodzakelijke keuze om vast te
blijven houden aan dit ‘ja’ tegen het leven en de menselijke persoon. uw
professionaliteit, bezield door de christelijke naastenliefde, zal de beste dienst zijn aan
het ware recht van de mens, namelijk het recht op leven’’, aldus de paus tegen de
werkers in de gezondheidszorg.
In zijn boodschap vertrouwt hij alle mensen, die de last van ziekte dragen, samen met
hun familieleden, evenals alle werkers in de gezondheidszorg, toe aan de Maagd Maria,
Heil van de zieken. ‘Allen verzeker ik van mijn nabijheid in gebed en zend ik van harte
de apostolische zegen.’
▪
Lees hier de boodschap van paus Franciscus voor Wereldziekendag 2020.
Bron: Bisdom Breda; redactionele bewerking: Peter Vrancken

Informatieavond over de Alphacursus
Op dinsdag 18 februari a.s. is er om 19.30 uur in de pastorie van de
Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen een informatieavond over de
Alphacursus.
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Snel een viering op Walcheren zoeken?
https://www.rkwalcheren.nl/vieringen/

Dr. Theo Schepens over uitkomst peiling Kerkbalans: ‘Hier
liggen kansen, grijp ze aan’

Bij de start van de Actie Kerkbalans op 17 januari werden de uitkomsten van een
landelijke peiling onder kerkleden gepresenteerd. Kerkleden vinden Omzien naar
elkaar, Gastvrij zijn en Inspirerende vieringen het belangrijkst in hun eigen kerk.
Godsdienstsocioloog dr. Theo Schepens reageert op deze uitkomsten waarin hij drie lijnen
ziet: verticaal, tussen God en mensen, horizontaal tussen gelovigen onderling, en een lijn
naar de toekomst. Hij gaat in op de vraag hoe kerken met de uitkomsten hun voordeel
kunnen doen: ‘Hier liggen kansen, grijp ze aan.’
De top-5 uit de peiling van alle deelnemers (protestant en katholiek) is als volgt: naar elkaar
omzien, gastvrij zijn, inspirerende vieringen, aandacht voor kinderen en tieners en als vijfde:
ontmoeting met God. Over de horizontale lijn die Schepens ziet in het omzien naar elkaar en
gastvrijheid zegt hij: ‘Godsdienst is een sociaal gebeuren: ook al is geloof iets persoonlijks, je
gelooft samen met anderen, je kunt niet zonder de steun van anderen geloven, je geloof is
mede afhankelijk van het geloof van je omgeving; dat is één en van de andere kant vertaalt
geloof zich in betrokkenheid, zeg maar naastenliefde naar anderen toe, diaconaal handelen.
Dat gelovigen veel meer aan vrijwilligerswerk doen dan niet-gelovigen, is daar een uiting
van.’

‘Bijbels zou je kunnen zeggen: Jezus genas zieken.
Een van de ziekten van onze tijd is eenzaamheid’
Schepens noemt in dit verband eenzaamheid als een van de problemen van onze tijd.
‘Zonder de ander, zonder iemand naast je verpieter je. Mensen vinden hoe dan ook
gemeenschap, verbondenheid belangrijk. Ook in onze tijd, die in hoge mate gekenmerkt
wordt door individualisering.’ Omdat voor zowel mensen binnen als buiten de kerk geldt dat
het belangrijk is dat er aandacht is, betrokkenheid bij het wel en wee van de ander en open
staan voor die ander, zou dit vanuit de kerk een aanknopingspunt kunnen zijn naar mensen
daar buiten. ‘Bijbels zou je kunnen zeggen: Jezus genas zieken. Een van de ziekten van
onze tijd is ‘eenzaamheid’. In de mate waarin kerken erin slagen deze ziekte aan te pakken,
tonen ze zich volgeling van Jezus Christus en kunnen ze van betekenis zijn voor de
samenleving’, aldus de godsdienstsocioloog.
De tweede lijn die hij ziet is de verticale: inspirerende vieringen, de ontmoeting met God.
Voor wat protestanten betreft, kan daar de Bijbel aan worden toegevoegd, voor katholieken
de sacramenten. Schepens noemt dat de eigen kleur. Hij zegt: ‘Godsdiensten bestaan bij de
gratie van een transcendente werkelijkheid, in ons geval: God, Jezus Christus. De apostel
Paulus zegt kort en krachtig: dit is mijn boodschap: Jezus Christus en de hoop op het eeuwig
leven (brief aan de Kolossenzen). Het gaat ergens over: zonder God of Jezus Christus
hebben onze kerken geen bestaansrecht. Deze dimensie mag in het kerkelijk leven niet
verwaarloosd worden.’

‘De kerken staan voor de taak om het geloof van hun eigen gelovigen
te stimuleren, te voeden en aansluiting te vinden bij het zoekgedrag van
buitenstaanders’

Hier ziet Schepens een probleem omdat in ons land het christelijk geloof afneemt, het
ongeloof neemt toe, er is steeds meer ‘niet zeker weten’. ,,Als mensen het geloof pertinent
afwijzen, kunnen kerken weinig doen; geloven is immers een vrije keuze. Paulus vertrok ook
uit Athene: hij vond er geen gehoor. Kerken moeten het hebben van gelovigen en zoekers.
Van die laatsten zijn er velen in onze tijd, want er is veel zinloosheid, er zijn veel problemen
waar men tegenaan loopt, persoonlijk en maatschappelijk. De kerken staan voor de taak om
het geloof van hun eigen gelovigen te stimuleren, te voeden en aansluiting te vinden bij het
zoekgedrag van buitenstaanders.’’
Schepens ziet in de top-5 nog een derde lijn: aandacht voor kinderen en tieners. ,,Voor de
toekomst is het belangrijk dat het geloof wordt doorgegeven aan de volgende generatie. En
hier doet zich een merkwaardig verschil voor tussen katholiek en protestant. Aandacht voor
kinderen en tieners zit bij protestanten in de top-5, op plaats drie, bij katholieken veel lager:
op plaats 7 van de 13. Hoe moet je dit interpreteren? Zijn katholieken minder op de toekomst
gericht?’ Volgens Schepens is dit een punt waar katholieken veel meer aandacht aan moeten
besteden: ‘Zonder aanwas van nieuwe leden wordt het voortbestaan problematisch. Men zal
hoe dan ook planmatig, consistent, creatief moeten werken aan de overdracht van het geloof
naar de jongere generatie.’ Toch blijkt uit het onderzoek ook dat men op dit gebied wel meer
zou willen en dat is een gunstig teken volgens de godsdienstsocioloog: ‘…de kunst is om
deze mensen die méér zouden willen, te mobiliseren om hier ook mee aan de slag te gaan.
Er is een aanvoelen van nood; mijn advies: maak daar gebruik van en doe er wat aan.’’

‘Het onderzoek laat zien waar wegen liggen
tot verbetering en versterking’
Het onderzoek van Actie Kerkbalans laat zien waarom mensen bij hun kerk betrokken zijn,
concludeert Schepens: ‘Dan gaat het om de inhoud: de Bijbel, de christelijke boodschap, de
weg naar God aan de ene kant en aan de andere kant de behoefte aan verbondenheid,
gemeenschap, waar kerken aan kunnen bijdragen. En het laat zien waar wegen liggen tot
verbetering/versterking: nóg meer aandacht voor het omgaan met elkaar, de onderlinge
verbondenheid, maar ook een groter missionair elan en speciaal voor katholieken: kinderen
en jongeren. Hier liggen kansen, grijp ze aan.’

Lees hier de hele toespraak van dr. Theo Schepens die hij
hield bij de presentatie van het onderzoek van Actie Kerkbalans 2020.
Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken

Bisschoppenconferentie dankt Leo Fijen bij zijn afscheid van
KRO-NCRV

Op dinsdag 21 januari nam Leo Fijen afscheid als hoofd van de afdeling
Levensbeschouwing bij de KRO-NCRV. Namens de Nederlandse bisschoppenconferentie sprak mgr. Van den Hende hem toe na afloop van het mini-symposium dat
KRO-NCRV organiseerde om het afscheid te markeren.
Mgr. Van den Hende memoreerde dat Leo Fijen in 1988 was begonnen bij de omroep. Hij
sprak namens de bisschoppen zijn waardering uit voor zijn inzet en werk in deze jaren. De
bisschop verwees naar het kerkelijke document Inter mirifica van het Tweede Vaticaans
Concilie (1963):
,,Daarin spreekt men met bewondering over de mogelijkheid om te communiceren via de
media als menselijke uitvinding. Media maken communicatie mogelijk en doen een beroep
op de menselijke persoon als relationeel wezen. Als ze goed worden gebruikt, dat wil zeggen
op een menswaardige manier, komen de mensen tot hun recht en nader tot elkaar en wordt
het waarachtig samenleven opgebouwd. Media kunnen ook op een negatieve manier worden
ingezet, wanneer ze worden ingezet voor ideologieën die de menselijke waardigheid
aantasten en de beschaving van liefde beperken. Leo, jij hebt de media gebruikt als een
instrument, niet zomaar als een technisch middel, maar als een menselijke activiteit bedoeld
om mensen te verheffen en te bemoedigen. Jij hebt de media ingezet voor geloofsverdieping
en in de Geloofsgesprekken op tv ook mensen over de schouders van anderen mee laten
luisteren naar wat de moeite waard is: de persoon van Jezus Christus.’’
Opbouwen en niet afbreken
,,Al ben je zelf prominent op de buis, je verwijst niet gauw naar jezelf, maar je verwijst naar
wat de moeite meer dan waard is in het licht van het evangelie”, aldus de bisschop. “Dat doe
je in de programma’s met een geestelijk karakter die je maakt. Het gaat om mensen en
media die opbouwen en niet afbreken, die verbinden en niet uitsluiten. Het is geweldig dat
met jouw inzet Geloofsgesprekken worden verspreid en de eucharistie is uitgezonden, dat de
Kloosterserie werd gemaakt met als rode draad de liefde.’’
De bisschop bood als geschenk twee boeken aan afkomstig uit zijn boekenkast. Op de
eerste plaats een bloemlezing met teksten van de zalige Titus Brandsma. Hij maakte ten tijde
van de Tweede Wereldoorlog een rondgang langs de katholieke kranten en spoorde hen aan
om als waarachtige media niet dienstbaar te zijn aan propaganda vanuit het nazisme, maar
steeds dienstbaar te blijven aan waarheid en recht.
Op de tweede plaats gaf de bisschop een biografie van de heilige Franciscus van Sales.
Deze bisschop, die leefde in de tijd van de contrareformatie, is de patroonheilige van
journalisten en dus ook van werkers in de media. Franciscus van Sales was een bisschop die
veel werk maakte van geestelijke begeleiding en catechese. Wanneer hij aan kinderen
catechese gaf, stonden vaak volwassenen op een afstandje te luisteren en werden geraakt
door zijn gelovige boodschap. Zo kwamen zij op hun beurt opnieuw nader tot Christus en zijn
evangelie. Mgr. Van den Hende wilde met Titus Brandsma en Franciscus van Sales het
goede gebruik van media onderstrepen en dat communicatie niet een doel in zichzelf is,
maar een instrument dat een dienstwerk inhoudt met het oog op een beschaving van liefde.
Bron: Bisdom Rotterdam; redactionele bewerking: Peter Vrancken

Lezers schrijven
Regelmatig lees ik, dat periodieke gitten aan een Anbi-instelling, zoals de parochiebijdrage,
aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.
Nieuwsgierig als ik ben, heb ik mijn licht opgestoken bij iemand, die dit doet Die vertelde mij,
dat je een daarvoor formulier kunt downloaden, zelf moet invullen en vervolgens moet
inleveren bij het secretariaat van de parochie. Na enige tijd kreeg ik het formulier gestempeld
terug, zodat ik nu een bewijs heb voor eventuele vragen van de belastingdienst.
Maar daarna, zo vertelde diezelfde meneer mij, als je de aangifte gaat invullen, moet je goed
kijken naar de toelichting bij de giften. Want bij een juiste opgave is de zogenoemde drempel
waaronder geen aftrek volgt, niet van toepassing. Dus…. Ik kan het volledige bedrag
aftrekken! Die drempel deed mij regelmatig de das om, omdat mijn giften niet boven de
drempel kwamen. In dat geval kun je dus niets aftrekken!
Alles bij elkaar staat mij bij het invullen van het aangiftebiljet wat huiswerk te wachten, maar
het levert wel wat op zodat ik de portemonnee wat verder kan open trekken!
Vlissingen; Frans de Smit sr

Naschrift redactie
1.
Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aangiftebiljet inkomstenbelasting? En bent u
lid van de KBO of PCOB? Neem dan contact op met het bestuur van de
ouderenorganisatie en vraag om hulp van een opgeleide fiscaal adviseur;
2.
Heeft u hulp nodig om het belastingformulier voor periodieke giften te downloaden
en/of in te vullen? Neem dan per e-mail contact op met de penningmeester van het
parochiebestuur: penningmeester@rkwalcheren.nl. Beschikt u niet over e-mail? Neem
dan tijdens de openingsuren contact op met het parochiesecretariaat. Daar wordt
gezorgd dat u in contact komt met de penningmeester.

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

Geerten Kok benoemd tot benoemingenfunctionaris

Met het overlijden van Annemiek Waij op 8 december 2019 kwamen haar taken als
benoemingenfunctionaris en als stafmedewerker voor het vicariaat Breda vacant.
Om in de vacature te voorzien heeft bisschop Liesen aan pastoraal werker drs. Geerten Kok
gevraagd om benoemingenfunctionaris voor het parochiepastoraat te worden. Geerten nam
deze functie gedurende de ziekte van Annemiek al waar. Geerten heeft positief gereageerd
op het verzoek van de bisschop.

Daarop heeft bisschop Liesen hem met
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020
benoemd tot benoemingenfunctionaris.
Geerten Kok zal deze opdracht vervullen
naast zijn functie van bisschoppelijk
gedelegeerde kerkopbouw en van
stafmedewerker voor de vicariaten Breda
en Middelburg, telkens voor een derde van
zijn tijd.
Geerten Kok.

Foto: © Peter Vrancken

Om de staf van het vicariaat Breda te versterken heeft bisschop Liesen aan diaken Egbert
Bornhijm gevraagd stafmedewerker voor het vicariaat Breda te worden. Egbert Bornhijm
heeft daarmee ingestemd.
Met ingang van 1 januari 2020 heeft bisschop Liesen de taken van Egbert Bornhijm herschikt
en hem benoemd tot stafmedewerker voor het vicariaat Breda. Hij blijft stafmedewerker voor
het vicariaat Middelburg. Zijn werkzaamheden voor de vicariaten zal Egbert combineren met
zijn lidmaatschap van het pastoraal team van de Sint Elisabethparochie en met zijn
lidmaatschap van de staf van het Sint Franciscuscentrum, telkens voor een derde van zijn
tijd.
Bron: nieuwsbrief Vicariaten Middelburg en 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 9 februari 2020 (10.45 uur)
Afscheidsviering van pastor Ignace D’hert in de H. Eligiuskerk te Oostburg. In onze
vorige deze nieuwsbrief las u meer over.

■

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

■

Donderdag 13 februari 2020 (19.00 – 21.00 uur)
Lezing van emeritus-predikant Kick Bras over Het bezielde landschap in De Drvkkery,
Markt 51 in Middelburg. U leest er meer over elders in deze nieuwsbrief.

■

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/

■

Zondag 16 februari 2020 (11.00 uur)
Carnavalsmis in de Bonifaciuskerk, Johan Frisostraat 5 in Kwadendamme.

■

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. Meer informatie las u in de vorige
nieuwsbrief.

■

Dinsdag 18 februari (19.30 uur)
In de pastorie van de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen wordt een informatieavond over de Alpha-cursus gehouden. Heeft u hiervoor belangstelling? U bent van
harte welkom.

■

Vrijdag 21 februari 2020 (19.30 uur)
Carnavalsmis in de H. Eligiuskerk, Burgemeester Lewestraat 11 in Lewedorp.

■

Donderdag 27 februari
Het bestuur van de H. Maria Parochie Walcheren trekt zich vandaag in Lewesdorp
terug voor een inspiratiedag. Tijdens deze dag worden nieuwe ideeën ontwikkeld,
problemen besproken en energie opgedaan voor het bestuursjaar 2020.

■

Vrijdag 13 maart 2020 (14.00 – 16.00 uur)
Vergadering parochiebestuur in de pastorie in Vlissingen.

■

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 deze nieuwsbrief leest u
daar uitgebreid over.

■

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

■

Zaterdag 30 mei 2020 (19.00 uur)
Bisschop mgr. Jan Liesen komt in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg de
kinderen uit de groepen 7 en 8 van de basisschool het sacrament van het Heilig
Vormsel toedienen. Kinderen kunnen hiervoor tot 1 maart a.s. worden aangemeld.
Lees hier meer over elders in deze nieuwsbrief.

Bedelaars en zwervers
zijn mensenkenners!!

INFORMATIE H. MARIA PAROCHIE
website: www.rkwalcheren.nl
Openingstijden secretariaten
Parochiekern Middelburg
Maandag tot en met vrijdag
09.30-11.30 uur
Telefoon: 0118 - 612860
Lombardstraat 1
4331 AA MIDDELBURG
secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl

Parochiekern Vlissingen
Dinsdag tot en met vrijdag
9.00-11.30 uur
Telefoon: 0118 - 412247
Singel 106
4382 LC VLISSINGEN
secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl

Telefoon in noodgevallen

► 06 53 63 71 30

Pastores
(telefonisch bereikbaar via de
beide secretariaten):
Fons van Hees, Ria Mangnus en Alida
van Veldhoven
pastores@rkwalcheren.nl
de individuele e-mailadressen en
telefoonnummers vindt u hier
Parochiebijdragen
Middelburg
NL42 INGB 0000 6586 70
t.n.v. H. Maria Parochie
Walcheren
Vlissingen
NL28 INGB 0008 0339 29
t.n.v. H. Maria Parochie
Walcheren
Bijdrage aan Caritas Walcheren
NL82 RABO 0117 0296 61

DISCLAIMER NIEUWSBRIEF
Deze nieuwsbrief is een onafhankelijk, journalistiek medium en wordt verspreid onder medewerkers,
parochianen en andere belangstellenden van de H. Maria Parochie Walcheren, die zich daarvoor
hebben aangemeld. Kent u mensen die de nieuwsbrief niet hebben ontvangen, maar deze wel graag
willen ontvangen? Aanmelden kan door opgave van het e-mailadres op de website van de parochie.
Nieuw e-mailadres? Afmelden? Dat kan ook via de website. Heeft u nieuws of een agenda-bericht
voor de digitale nieuwsbrief? Graag een mailtje naar de redactie: nieuws@rkwalcheren.nl. Kopij
uitsluitend aanleveren in platte tekst en in Wordformaat!
Wilt u in ieder geval altijd uw naam en telefoonnummer vermelden, zodat we in voorkomend geval
contact met u kunnen opnemen? Inzenden kan tot donderdagavond (tenzij anders aangegeven).
Wanneer u ons foto’s stuurt kunnen wij deze uitsluitend plaatsen, wanneer daarvoor geen rechten
(ook aan derden) zijn verschuldigd. Inzending betekent, dat u hiermee bekend bent en daarvoor
verantwoordelijkheid draagt. Voorts wordt u gevraagd de naam van degene die de foto heeft gemaakt
te vermelden. Tekst en foto’s (alleen onbewerkt en in hoge resolutie) moeten afzonderlijk en foto’s
bovendien in jpg-formaat worden aangeleverd. Anders blijft publicatie achterwege! De redactie
behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om aangeboden kopij te wijzigen of niet te plaatsen.
Overname van teksten uit deze digitale nieuwsbrief is uitsluitend toegestaan onder vermelding van:
‘Bron: digitale nieuwsbrief R.K. Walcheren.nl’
Voor het overnemen van foto’s dient vooraf altijd schriftelijke toestemming te worden verkregen van de
eindredacteur. Op een groot aantal foto’s berust namelijk auteursrecht.
Aangeboden kopij waarop een embargo rust, wordt steeds individueel door de eindredacteur
beoordeeld. Een opgelegd embargo impliceert niet automatisch, dat dit altijd gerespecteerd wordt.
13-24-109

