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Celibaat blijft onverkort bestaan

Het celibaat blijft, een dringende oproep vorig jaar van bijna tweehonderd
bisschoppen tijdens een synode over het Amazonegebied ten spijt, ongewijzigd
bestaan. En er zullen geen vrouwelijke diakenen gewijd worden.

Tekst: Peter Vrancken

Die conclusie kan worden getrokken uit de reactie van Paus Franciscus op die oproep.
De paus zei er helemaal niets over. Paus Franciscus erkent de problemen in het
Amazonegebied, waar nauwelijks priesters gewijd worden. Maar die zorg is geen reden
om het celibaat af te schaffen en, zoals was gevraagd, oudere getrouwde mannen
ontheffing te verlenen van het celibaat.
Vooral progressieve katholieken reageerden teleurgesteld op het besluit van de paus.
Die teleurstelling is voornamelijk ingegeven door het feit, dat paus Franciscus eerder
aangaf het verzoek van de bisschoppen in overweging te nemen.
Na het verzoek uit het Amazonegebied kwam er een duidelijke scheiding tussen vooren tegenstanders. De discussies in het Vaticaan waren langdurig en heftig en zelfs de
vorige paus, Beneductus XVI bemoeide zich ermee door zich als fervent tegenstander
op te werpen.
,,De discussie bleek uiteindelijk een storm in een wijwaterbakje’’, twitterde
iemand.’’
Elders in deze nieuwsbrief leest u meer over dit onderwerp.

Kerkgangers geraakt door bijzondere viering in Ter Reede

Afgelopen zaterdag hebben de parochianen in Woonzorgcentrum Ter Reede in
Vlissingen kennis kunnen maken met pastoraal werker Rens Stobbelaar als
voorganger.

Tekst en foto: Jeannette Vrancken

Het werd een bijzondere viering voor de ouderen in Ter Reede, want Rens had zijn
gitaar meegenomen. Hij speelde en zong zo uitnodigend, dat bijna alle mensen in de
zaal mee zongen bij enkele zeer toegankelijke liedjes.
Vooral het Ubi Caritas et amor, Deus ibi est (Waar vriendschap heerst en liefde, daar is
God. GVL lied 528) werd zo mooi meegezongen door iedereen. Het was
hartverwarmend! Er gebeurde iets met de mensen in de kerkzaal. En niet alleen in de
kerkzaal. Ook later, bij het terugbrengen van de bewoners naar hun appartementen,
werden de twee woorden die centraal stonden tijdens de viering: Zout en Licht (er zijn
voor een ander) volop en enthousiast verspreid.
Aanstekelijk
Het werkte echt aanstekelijk, want zelfs een medewerkster van een afdeling werd
emotioneel toen wij vertelden wat wij hadden ervaren. Een schoolvoorbeeld van wat
muziek met mensen kan doen. Een prachtig begin van het weekend voor deze ouderen.

Pastoraal werker Rens Stobbelaar begeleidt zichzelf op gitaar

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. Vormselwerkgroep
Singel 106
4382 LC Vlissingen.
Mailen kan 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

Bisdom Breda houdt elfde Vastenestafette

Voor de elfde keer op rij houdt het Bisdom Breda de zogenaamde
‘Vastenestafette’.
Van Aswoensdag 26 februari 2020 tot en met de Chrismaviering op 8 april 2020,
kunnen parochies en parochiële caritasinstellingen gezamenlijk uiting geven aan de
veertigdagentijd in voorbereiding op Pasen. Dit jaar wordt voor het eerst een online
kaart bijgehouden waarop de initiatieven in de parochies worden weergegeven.
Ideeën voor activiteiten kunnen worden opgedaan in de berichten over eerdere
Vastenestafettes. De landelijke Vastenactie van de Nederlandse bisschoppenconferentie kiest dit jaar het thema ‘werken aan je toekomst’ en besteedt extra aandacht
aan onderwijsprojecten in Zambia, Sierra Leone en Bangla Desh.
Veertigdagentijd
De veertigdagentijd is voor christenen de voorbereidingstijd op Pasen. Het is een
tijd van bekering, waarin gelovigen zich meer toeleggen op gebed, matiging van
voedsel en iets extra’s doen voor de kwetsbare medemens. De Vastenestafette
wil daartoe inspireren en mensen met elkaar verbinden.

Relieken van Bernadette komen naar Nederland

De relieken van de heilige Bernadette van Soubirous komen naar Nederland. De
heilige was de zieneres van Lourdes, het plaatsje in de Franse Pyreneeën dat nu
een bedevaartsplaats is.
Tussen 11 mei en 15 juni 2020 maken de relieken een rondgang door heel Nederland.
In het Bisdom Breda worden de relieken op 12 juni onthaald in Zegge. Vanaf 13 tot en
met 15 juni zal er in Bergen op Zoom een programma zijn waarin de relieken zullen
worden vereerd.
Lourdes
Bernadette Soubirous werd geboren in 1844 in een huis bij een molen in Lourdes. Naar
eigen zeggen verscheen de Heilige Maagd Maria in 1858 maar liefst achttien keer aan
haar. Bernadette trad in bij de Zusters van Nevers. In 1933 werd zij heiligverklaard. Op
11 februari, op Wereldziekendag, vierde de Rooms Katholieke Kerk de gedachtenis van
Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Op die dag werden in de bedevaartsplaats 200.000
pelgrims verwacht.
Bernadette ligt sinds haar overlijden in 1879 begraven in het klooster Saint-Gildard in
Nevers. In het kader van haar zalig- en heiligverklaring zijn in de jaren twintig van de
vorige eeuw enkele stukjes bot bij haar weggenomen. Deze relieken worden in een
aparte schrijn in Lourdes bewaard. Bij bijzondere gelegenheden wordt de schrijn of een
kleinere reliekhouder in processies meegedragen, zoals in september 2019 het geval
was op de feestdag van Maria Geboorte (zie foto).
▪
Zie ook de Nederlandstalige website van het heiligdom te Lourdes.

Foto: Huis van de Pelgrim
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Paus start reeks catecheses over de zaligsprekingen:
‘identiteitskaart van de christen’

Tijdens zijn algemene audiëntie begon paus Franciscus op 29 januari in Rome
met een reeks catecheses over de zaligsprekingen (Mattheüs 5, 1-11). De paus gaf
de zaligsprekingen al eerder een belangrijke plek toen hij schreef over de roeping
tot heiligheid in het dagelijks leven (encycliek ‘Gaudete et exsultate’, 2018). En nu
dus, verspreid over een aantal woensdagen, volgt een reeks catecheses.

In zijn eerste catechese sprak paus Franciscus meer algemeen over de
zaligsprekingen. Hij noemde ze de ‘identiteitskaart’ van de christen. De zaligsprekingen
volgen is Jezus volgen, zegt de paus. Daarbij wordt ‘zalig’ synoniem van ‘heilig’, omdat
iemand die trouw is aan God en aan zijn Woord ,,in de gave van zichzelf de ware
gelukzaligheid bereikt’’ (Gaudete et exsultate, 64).
,,De zaligsprekingen bevatten een belofte’’, zei de paus op 29 januari. ,,Ze beginnen
met ‘Zalig die …’. Daarna volgen bijvoorbeeld ,,want zij zullen verzadigd worden, zij
zullen barmhartigheid ondervinden, zij zullen kinderen van God genoemd worden.’’
De zaligsprekingen gaan niet over onze huidige situatie, maar over de ,,nieuwe
gesteldheid die ons wordt gegeven door Gods genade’’, vertelde de paus. En hij gaf
aan dat ‘zalig’ niet verwijst naar iemand ,,met een volle buik die het goed gaat. Het gaat
erom dat je onderweg bent op het pad dat God wijst, met geduld, armoede,
dienstbaarheid en troost. “Degene die die weg bewandelt, zal gezegend zijn’’, aldus de
paus.

De zaligsprekingen gaan over heiligheid in je dagelijks leven.
Katholiekleven.nl maakte bij elk van de zaligsprekingen een ansichtkaart. De acht
kaarten zijn opgenomen in het katholiekleven-magazine dat in het najaar 2019
verscheen.

Nu komen vanwege deze catechesereeks van paus Franciscus de afbeeldingen van de
kaarten online beschikbaar. Bij elke catechese van de paus wordt een nieuwe kaart
gepubliceerd.
De afbeeldingen komen op katholiekleven.nl. Parochies kunnen de afbeeldingen
gebruiken in hun eigen uitgaves met vermelding van de credit: Katholiekleven.nl/Lidy de
Koning.

Dit zeggen de zaligsprekingen over heiligheid. Heiligheid in je dagelijks leven is:
Arm zijn in het hart
Reageren met nederige zachtmoedigheid
Weten te huilen met de ander
Hongerig en dorstig de gerechtigheid zoeken
Kijken en handelen met barmhartigheid
Een hart vrij houden van alles wat de liefde bezoedelt
Vrede stichten rondom ons
Iedere dag de weg van het evangelie aanvaarden, ook al levert dat problemen op
Bron: katholiekleven.nl.; redactionele bewerking: Peter Vrancken

Reageren op een artikel in deze nieuwsbrief?
Stuur uw e-mail naar nieuws@rkwalcheren.nl

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

Bijbelkieswijzer legt vinger op de zere plek

Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) heeft vandaag de Bijbelkieswijzer
gelanceerd. Deze online kieswijzer helpt mensen aan de hand van vragen om te
ontdekken welke bijbelvertaling het best bij hen past.
,,De Bijbel is in allerlei Nederlandse vertalingen te lezen,’’ zegt NBG-directeur Rieuwerd
Buitenwerf. ,,Mensen vragen zich af waarom er zoveel vertalingen zijn, en wat er nou
écht staat in de Bijbel. Immers, soms klinkt een bepaalde bijbeltekst in de ene vertaling
heel anders dan in de andere. Lang niet altijd begrijpen bijbellezers hoe dat komt. Ook
merken we dat veel mensen zoeken naar een voor hen geschikte bijbelvertaling. Als je
de kieswijzer doet – een soort kieskompas – krijg je daar advies over én leer je aan de
hand van voorbeelden veel over de gemaakte vertaalkeuzes. Zo ontdek je op een
leuke manier dat iedere vertaling een uniek venster op de tekst opent.’’
Vertaalprincipes en voorkeuren
De Bijbelkieswijzer geeft inzicht in de negen bekendste Nederlandse vertalingen: de
NBG-vertaling-1951, de Statenvertaling (editie 1977), de Groot Nieuws Bijbel (editie
1996), de Nieuwe Bijbelvertaling (2004), Het Boek (editie 2008), de Herziene
Statenvertaling (2010), de Willibrordvertaling (editie 2012), de Naardense Bijbel (editie
2014) en de Bijbel in Gewone Taal (2014). Elk van deze vertalingen belicht de brontekst
op haar eigen manier. De ene vertaling blijft dicht bij de formulering van het Grieks of
Hebreeuws, een andere kiest voor soepel Nederlands, een derde wil vooral de
betekenis overbrengen.

De Bijbelkieswijzer werkt met 23 vragen die onder meer gaan over de vertaalprincipes
van deze vertalingen. Bijvoorbeeld: hoe vertaal je Griekse of Hebreeuwse beeldspraak,
kies je voor (bijvoorbeeld) omgangstaal of voor literair Nederlands, en in hoeverre houd
je rekening met de lezer van vandaag? Ook het bekende principe van concordantie
komt aan bod: vertaal je een bepaald woord altijd met hetzelfde Nederlandse woord of
niet? De vragen en stellingen worden toegelicht met filmpjes en informatie. Daarnaast
krijgt de gebruiker enkele voorkeursvragen voorgelegd, bijvoorbeeld: ‘Welke weergave
van Matteüs 5:3 spreekt je het meest aan?’ en dan volgen acht opties, waaronder
‘Gelukkig wie nederig van hart zijn’, ‘Zalig zijn de armen van geest’, ,,Het echte geluk is
voor mensen die weten dat ze God nodig hebben’, ‘Zalig wie arm zijn aan
geestesadem’ en ‘Gelukkig zij die nederig zijn.’’
Vinger op de zere plek
Natuurlijk wilde katholiek.nl meteen de Bijbelkieswijzer doen. Het lijkt erg veel op de
stemwijzers die je rond verkiezingstijd kunt invullen en kent hetzelfde ‘probleem’:
hoewel enige nuance mogelijk is (je kunt het in meer of mindere mate eens of oneens
zijn met bepaalde stellingen) word je word gedwongen om een keuze te maken die je
eigen niet zo zwart-wit kunt maken. Daarmee legt de Bijbelkieswijzer de vinger op de
zere plek: waar geef je prioriteit aan bij het vertalen van de brontekst? Begrijpelijkheid,
een goedlopende Nederlandse tekst, de inhoud of het dichtbij blijven bij de brontekst?
Het is allemáál belangrijk, denk je als je de vragen beantwoordt. Toch word je
uitgedaagd om over deze zaken na te denken en keuzes te maken. Zeker voor
degenen die niet gewend zijn om met Hebreeuwse en Griekse bronteksten te werken
biedt het een mooi inkijkje in de wereld van de bijbelvertaler en de veelzijdigheid van de
(vertalingen van) bronteksten. Een aanrader!
Doe zelf de Bijbelkieswijzer op kieswijzer.debijbel.nl
Bron: katholiekleven.nl; 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.

Gebed conferentie
God, onze Vader, wij vragen om uw zegen over onze parochie- en geloofsgemeenschappen. Mogen velen via onze gemeenschappen U leren kennen en zo geholpen
worden om leerling te worden van Jezus, uw Zoon. Moge de conferentie een
belangrijke ondersteuning zijn voor onze gemeenschappen om die weg te gaan.
Wij vragen ook om uw zegen over de conferentie. Zegen alle voorbereidingen en fr.
Mallon en zijn team. Geef dat velen aan deze conferentie deelnemen. Schenk ons
daarbij voortdurend uw heilige Geest, de hoofdrolspeler van alle evangelisatie.
Maria, Moeder van de Kerk, bid voor ons.
Als God renoveert.
Dank voor uw ondersteuning van de conferentie met uw gebed.

Conferentie ‘De Missionaire Parochie’ met 1.000 bezoekers
uitverkocht

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 kwam op de tickets,
was voor de landelijke organisatie toch een verrassing. In enkele dagen tijd schreven
zich enkele honderden mensen in voor de wachtlijst.

Wachtlijst blijft open
,,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 hun e-mail adres doorgeven. De
komende tijd ontvangen zij dan regelmatig gebedsintenties.’’
Kijk hier voor meer informatie over de conferentie en over de mogelijkheid om mee te
bidden.
Bron:rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken
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Mgr. Hoogenboom met COMECE in gesprek met rechters van
het Hof van Justitie Europese Unie

Een delegatie van COMECE (Commissie van Bisschoppen bij de Europese
Gemeenschap) ontmoette op vrijdag 31 januari verschillende rechters van het Hof
van Justitie van de Europese Unie. Ze kwamen bij elkaar om de toenemende
invloed van de jurisprudentie van het Hof op de rechtsstelsels van de lidstaten te
bespreken. De Utrechtse hulpbisschop mgr. Hoogenboom, voorzitter van de
Commissie Juridische Zaken van COMECE, was er bij.
Mgr. Hoogenboom zei na afloop: ,,Deze vruchtbare dialoog heeft de COMECEcommissie Juridische Zaken verrijkt en bracht enkele juridische bijzonderheden en
belangrijke punten van de R.-K. Kerk in de EU onder de aandacht van de rechters.’’
EU-wetgeving
Het bezoek was georganiseerd om het nadenken van COMECE verder te versterken
over de cruciale rol die het Hof speelt bij de interpretatie van EU-wetgeving en bij het
bevorderen van de verdere voortgang van de Europese integratie. De dialoogbijeenkomst was ook een manier om het belang te onderstrepen van het Handvest van de
Grondrechten van de EU, dat al zijn tiende levensjaar heeft bereikt.
De uitwisseling met de rechters was gericht op cruciale gebieden waarop de
jurisprudentie van het Hof betrekking heeft, waaronder non-discriminatie,
grensoverschrijdend familierecht en EU-staatssteunregels. De COMECE-delegatie
benadrukte ook de relevante bescherming die artikel 17, lid 1 van de TFEU (Treaty on
the Functioning of the EU) biedt aan de betrekkingen tussen staat en kerk. De werking
en mechanismen van het EU-Hof waren ook onderwerp van gesprek.
Deskundigen
Onder leiding van COMECE-voorzitter kardinaal Hollerich SJ en mgr. Hoogenboom
nam een grote vertegenwoordiging deel van de Commissie Juridische Zaken van
COMECE. Deze commissie is samengesteld uit juridische deskundigen die door de
Europese Bisschoppenconferenties zijn afgevaardigd.
De Commissie Juridische Zaken bewaakt en bereidt verklaringen en bijdragen voor de
lopende juridische werkzaamheden van de EU voor, met name op die gebieden die een
directe invloed hebben op het werk / functioneren van de katholieke Kerk in de EU
(wetgeving inzake werk, gegevensbescherming, staat-kerk relatie, grondrechten, artikel
17) en onderwerpen die van belang zijn voor de staat-kerkrelatie in de lidstaten.
Bron: Aartsbisdom Utrecht; redactionele bewerking: Peter Vrancken
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Snel een viering op Walcheren zoeken?
https://www.rkwalcheren.nl/vieringen/

Jong Katholiek organiseert inspiratiedag Mentorschap

Jong Katholiek organiseert op zaterdag 16 mei een Inspiratiedag Mentorschap
in Utrecht. De dag is bedoeld voor vrijwilligers, professionals, jongeren en
iedereen die actief is in het tiener- en jongerenwerk. Sprekers als Jeroen Alting
von Geusau en Paul Donders gaan in op de vraag hoe je jongeren kunt
begeleiden om dichter naar God toe te groeien.
,,Jongeren hebben er behoefte aan begeleid te worden. […] Op de synode hebben
velen gewezen op een gebrek aan deskundige personen die zich aan de begeleiding
willen wijden. […] De synode erkent de noodzaak godgewijde personen en leken,
mannen en vrouwen voor te bereiden, die gekwalificeerd zijn voor de begeleiding van
jongeren.’’ (Paus Franciscus in ‘Christus Vivit’ §242 – 244.)
Jong Katholiek wil gehoor geven aan deze oproep van Paus Franciscus vanuit de
vraag: ‘Hoe kunnen wij tieners en jongeren helpen en begeleiden om in hun dagelijks
leven dichter naar God toe te groeien? En hoe kunnen wij dit vormgeven binnen onze
parochies, bisdommen, in ons werk, op school en in onze omgeving?’

Op deze dag wordt met ervaren
professionals ingegaan op deze
boeiende thema’s.
Er zal veel gelegenheid zijn om vragen
te stellen, te leren en om contacten te
leggen.
Ook is er begeleiding en gelegenheid
om concrete plannen te maken omtrent
mentorschap.
Sprekers
Jeroen Alting von Geusau
Oud-topman bij de NS, oprichter van de Kingsmen en met veel ervaring in de begeleiding
van jongeren en echtparen bij o.a. de gemeenschap Chemin Neuf.
Paul Donders
CEO van Xpand Nederland, inspirational speaker, adviseur en schrijver van
leiderschapsboeken.
Niko Schonebaum
Docent klassieke talen & retorica, medeoprichter & docent Stichting Landmerk.
Zr. Maria Nadiya
Blauwe zuster, overste van de communiteit van de Blauwe Zusters in Den Haag. Zij komt
oorspronkelijk uit de VS, en inmiddels al vele jaren in Nederland. Zij heeft veel ervaring in de
begeleiding van tieners en jongeren uit de hele wereld.

Kijk voor het hele programma en hoe aan te melden op de site van JongKatholiek.
Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken

Paus Franciscus schrijft brief voor de Amazone: ‘Querida
Amazonia’

Afgelopen woensdag, 12 februari, is de postsynodale exhortatie van paus
Franciscus naar aanleiding van de bijzondere bisschoppensynode over de
Amazoneregio gepubliceerd. De exhortatie heet: Querida Amazonia (Geliefde
Amazone). De thema’s van deze particuliere synode waren afgestemd op het
Amazonegebied.
De directeur van het departement voor Communicatie in het Vaticaan, Andrea Tornielli,
noemt bij de perspresentatie de exhortatie een ‘liefdesbrief van paus Franciscus voor de
Amazone’. De exhortatie is gepubliceerd in meerdere talen en wordt ook vertaald in het
Nederlands. De Nederlandse vertaling zal binnenkort worden uitgegeven in de serie
Kerkelijke Documentatie.
Solidariteit
De paus vraagt in zijn brief om een nieuw begin voor de Amazone, vanuit een levendig en
geïncarneerd geloof, met een hernieuwde zendingsdrang die vertrouwt op de genade. Hij
benadrukt solidariteit in de wereldkerk: enerzijds wat betreft de gezamenlijke zorg voor de
schepping als ‘ons gemeenschappelijk huis’, omdat de gezondheid van het Amazonegebied
de hele wereld aangaat.
Anderzijds wat betreft de gezamenlijke zorg om overal in de Kerk gelovigen toegang te
kunnen bieden tot de sacramenten, ten behoeve van de voortgang van het geloof en de
evangelisatie. De paus sluit hiermee aan bij wat al lang bestaat in de Kerk: de wereldwijde
zending van missionarissen, veelal uit religieuze congregaties. Hij vraagt vanuit de
wereldwijde Kerk ook nu missionarissen te sturen die onder meer het vieren van de
Eucharistie in de Amazone meer mogelijk maken. Al in de tijd van paus Pius XII werden ook
diocesane priesters in de gelegenheid gesteld om te werken in bisdommen met weinig
priesters. Belangrijk document (uit 1957) hierbij was de encycliek Fidei Donum.
Lees hier de exhortatie Querida Amazonia in het Engels.
Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken
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■

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

■

Zaterdag 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.
Voorganger is pastoor Fons van Hees.

■

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.
Voorganger is pastoor Fons van Hees.

■

Donderdag 27 februari
Het bestuur van de H. Maria Parochie Walcheren trekt zich vandaag in Lewedorp
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.

■

Zondag 5 april 2020, Palmzondag (11.00 uur)
De Onze Lieve Vrouw op Zee kerk van Haamstede opent vandaag (Palmzondag) haar
deuren weer voor het nieuw toeristenseizoen 2020 met een eucharistieviering met
muzikale ondersteuning van het koor L'Esprit uit Goes. Voorganger is pastor H.
Buijssen.

■

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.

Zonder moeite bereik je alleen die dingen,
die niet de moeite waard zijn!!
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