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De veertigdagentijd is begonnen. 
,,Bekeert u en gelooft in het Evangelie!’’ 
En voor de kinderen die er waren:  ,,Jezus is jouw vriend!’’ 

 
 

 
Foto: © Jeannette Vrancken 



Vastenactie ‘Werken aan je toekomst’ (deel 1) 

Van Aswoensdag tot Pasen voert Vastenactie campagne voor projecten in 

ontwikkelingslanden. Dit jaar steunt de H. Maria Parochie Walcheren een project 
dat zich uitstrekt over de hele wereld, met als doel een gedegen opleiding te 
bieden aan mensen in ontwikkelingslanden. 
 
 

Deze week: Kennismaking met het project 
 
 
Net zoals velen in onze parochie, is het overlijden van Leen Minderhoud hard 
aangekomen bij de Vastenactiewerkgroep. Leen was een trouw lid van onze groep en 
wij zullen zijn inbreng en vriendschap erg missen. Desalniettemin zullen we door 
moeten. Heel blij zijn we met de versterking van ons team in de vorm van Iwonka 
Turczynowicz. 
 
Dit jaar doen we dat met het project ‘Werken aan je toekomst’. 
 
‘Werken aan je toekomst’ staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap 
in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding immers stelt mensen in staat een 
redelijk inkomen te verdienen of een eigen bedrijf op te zetten.  
 
Met hulp van Vastenactie volgden al ruim vierduizend mensen de afgelopen drie jaar 
een beroepsopleiding en kregen meer dan tienduizend jongeren basis of voortgezet 
onderwijs. Met de Vastenactiecampagne 2020 willen we nog veel meer mensen een 
steuntje in de rug geven, om hen te helpen op eigen benen te staan en voor zichzelf en 
hun familie te zorgen.  
 
Miljoenen mensen doen ongeschoold, slecht betaald werk, vaak in onacceptabele 
omstandigheden. Veel mensen leven in armoede ondanks dat ze een betaalde baan 
hebben. Een goede opleiding kan daar verandering in brengen en ze in staat stellen 
een fatsoenlijk inkomen te verdienen. Onderwijs is dus erg belangrijk. 
 
Tegenwoordig gaat ruim 90 procent van de kinderen in ontwikkelingslanden naar 
de basisschool. In 2000 was dat nog maar 54 procent. Er is dus al veel bereikt, 
maar nog altijd gaan 57 miljoen kinderen niet naar school! 
 
En net als in Nederland hebben ook mensen in ontwikkelingslanden niet genoeg aan 
basisonderwijs. Om een goede baan te vinden en uit de armoede te komen heb je ook 
daar een vervolgopleiding nodig. 
 
Naast een vakopleiding helpt Vastenactie ook jongvolwassenen met het opstarten 
van een onderneming. 
 
 
In 2020 steunt Vastenactie projecten die beroepsonderwijs aanbieden, onder andere in 
Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. Voor veel (jonge) mensen zijn vakscholen te ver 
weg. Anderen, die wel een opleiding hebben gevolgd, vinden op het platteland waar ze 
wonen geen werk. Zij krijgen steun bij het opstarten van een eigen onderneming. Met 
deze projecten stellen we mensen in staat te werken aan een betere toekomst.  
 
 
 
 



 

Steunt u ons Vastenactieproject via Vastenactie Heilige Maria 
Parochie Walcheren 

 
IBAN NL84 INGB 0006 0514 05  Hartelijk dank voor uw gift! 

 

 

 
Uw gaven zijn ook van harte welkom in de offerzuilen. Deze vindt u 
achterin de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg en de Onze 

Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. 
 
 
Volgende week deel 2: Hoe is het afgelopen met het project van 2019? 
 
 
Vastenactiewerkgroep 
Insa van Duin, Lisanne Jacobs, Francis Toorop, Ger van Waegeningh, Iwonka 
Turczynowicz en Leo Speckens 
 
 
 

 
Lees ook het verhaal in onze nieuwsbrief 435 van vrijdag 7 februari 2020 



Pastoor Fons van Hees aangenaam verrast op 70-ste 
verjaardag 

Voor pastoor Fons van Hees verliep zijn 70-ste verjaardag anders dan gedacht. 

Van Hees werd voor dringende zaken verzocht aan te schuiven bij een 
vergadering in Goes. Dus toog Van Hees  afgelopen dinsdag naar het parochieel 
centrum in Goes. 
 
In Goes werd pastoor Van Hees aangenaam verrast door collega’s, alle leden van de 
parochiebesturen Boven de Schelde, emeriti en vertegenwoordigers van de 
verschillende kernen van de H. Pater Damiaanparochie (zie foto). 
 
Via-voorzitter Victor Slenter had na een langdurige zoektocht het leven van de jubilaris 
op een komische manier uiteengezet: van misdienaar tot pastoor in Zeeland. Rens 
Stobbelaar zong en zelf gecomponeerd verjaardagsliedje en begeleidde zichzelf op 
gitaar. 

 

 
 

 
Foto’s: Jac van Damme 

 
 



Bestelling Huispaaskaarsen 2020 in de Onze Lieve 
Vrouwekerk in Vlissingen 

Huispaaskaarsen kunnen komende zondagen, 1 en 8 maart na afloop van de 

zondagse 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 tijdens de Paaswake gezegend en kunnen na afloop van 
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 
 
 
 
 
 
 

 

Reageren op een artikel in deze nieuwsbrief? 

Stuur uw e-mail naar nieuws@rkwalcheren.nl 

 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

Tridentijnse mis in de Onze Lieve Vrouwekerk Vlissingen 

Komende zondag, 1 maart 2020, wordt in de Onze Lieve Vrouwekerk in 

Vlissingen weer een Tridentijnse mis gehouden. 
 
Deze eucharistieviering begint om 17.30 uur en voorganger is pater Gerald Duroisin. 
 

 
 
 
 
 
Zondag Evensong in Sint Jacobskerk Vlissingen 
Komende zondag, 1 maart 2020, is er weer een Evensong in de Sint Jacobskerk in 
Vlissingen gehouden. 
 
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, zoals altijd, om 17.00 uur. 
 
 
 
 
 
 

Lief en leed 

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

Overleden 

Mevrouw Fernanda Regina Hubrechsen op 14 februari 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! 

 



 
 
 
 

 

Op 1 en 7 maart a.s. collecteert Caritas voor de Voedselbank 
Walcheren 
Voedselbanken strijden voor een vermindering van (verborgen) armoede. Dit doen ze 
door levensmiddelen in te zamelen bij producenten en distributeurs en deze te verdelen 
onder particuliere gezinnen en organisaties. 
 
Zo gaan de voedselbanken ook verspilling van levensmiddelen tegen, dringen ze het 
sociaal isolement terug van personen met een laag inkomen en stimuleren ze deelname 
van vrijwilligers. Dit zorgt voor een grote betrokkenheid van de samenleving! Een van 
die voedselbanken is: Voedselbank Walcheren. 
 
Voedselbank Walcheren is een non-profitorganisatie. Zij werkt uitsluitend met 
vrijwilligers en de producten die zij ontvangen zijn gratis. Toch hebben zij kosten aan 
bijvoorbeeld het gebouw waarin ze het voedsel opslaan en uitdelen en aan de busjes 
die ze inzetten. Zij zijn dan ook erg blij met financiële steun. 
 
Komende zondag, 1 maart, wordt er gecollecteerd in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in 
Middelburg en de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. Op zaterdag 8 maart wordt er 
gecollecteerd tijdens de viering in Zorgcentrum Ter Reede. 
 
Bestuursleden gezocht 
Mocht u het vergeten zijn: u kunt zich nog steeds melden als mogelijk bestuurslid van 
Caritas. Voor informatie en reacties: caritas@rkwalcheren.nl 
 
 

 
Lees ook het verhaal in onze nieuwsbrief 435 van vrijdag 7 februari 2020 

https://www.vbwalcheren.nl/vrijwilliger-worden/
https://www.vbwalcheren.nl/vrijwilliger-worden/
mailto:caritas@rkwalcheren.nl


 
 
 
 

 
Foto: Henny Thyssen 

 
 
 

 
 
 
 
 

Nieuwe inrichting 
vitrinekast Onze Lieve 
Vrouwekerk 

Vrijwilligers van de open kerk groep 

hebben de vitrinekast op het 
Martinusplein  
in de Onze Lieve Vrouwekerk in 
Vlissingen opnieuw ingericht. 
 
Komende zondag, 1 maart, is er na 
afloop van de viering op het 
Martinusplein koffie drinken en een 
mooie gelegenheid om de vitrinekast te 
bekijken. 
 

 
 
 
 
 

 

Steunt u ons Vastenactieproject via Vastenactie Heilige Maria 
Parochie Walcheren 

 
IBAN NL84 INGB 0006 0514 05  Hartelijk dank voor uw gift! 

 

 

 
Uw gaven zijn ook van harte welkom in de offerzuilen. Deze vindt u 
achterin de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg en de Onze 

Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. 
 
 



 
 
 
 

Paus Franciscus voor Veertigdagentijd: ‘Kijk naar de 
geopende armen van de gekruisigde Christus’ 

Paus Franciscus schrijft in zijn boodschap voor de Veertigdagentijd van 2020: 

‘Kijk naar de geopende armen van de gekruisigde Christus, laat je steeds 
opnieuw redden. En wanneer je nadert om je zonden te belijden, geloof dan vast 
in zijn barmhartigheid, die je bevrijdt van schuld.’ De Veertigdagentijd begon 
afgelopen woensdag, 26 februari, met Aswoensdag. 
 
Op Aswoensdag zet de priester met as een kruisje op het voorhoofd van de 
kerkgangers, om hen aan te sporen tot bezinning, boete en bekering. Aswoensdag is in 
de Rooms-Katholieke Kerk een verplichte vastendag en het begin van de Vastentijd of 
Veertigdagentijd voor Pasen, het kerkelijke hoogfeest van de Verrijzenis van Christus. 
 
,,Het Pasen van Jezus is niet een gebeurtenis in het verleden: door de macht van 
de Heilige Geest is het altijd actueel en maakt het ons mogelijk met geloof naar 
het vlees van Christus in zeer veel lijdenden te kijken en dit aan te raken’’, schrijft 
paus Franciscus. 
 
Bidden 
De paus legt uit waarom bidden zo belangrijk is in de Vastentijd: ,,Nog voor dat het een 
plicht is, brengt het de behoefte tot uitdrukking om te antwoorden op de liefde van God, 
die ons altijd voorafgaat en ons ondersteunt. Een christen bidt immers in het bewustzijn 
dat hij onwaardig is bemind te worden. Het gebed zal verschillende vormen kunnen 
aannemen, maar wat werkelijk telt in de ogen van God, is dat het zo diep graaft binnen 
in ons dat het de hardheid van ons hart doet afbrokkelen om het steeds meer tot Hem 
en zijn wil te bekeren.’’ 
 
Delen 
Naast het bidden herinnert de paus er aan om te delen van het eigen bezit met de 
meest behoeftigen door middel van een aalmoes. ,,In liefde delen maakt de mens 
menselijker: vergaren dreigt hem minder menselijk te maken door hem op te sluiten in 
zijn eigen egoïsme.’’ De paus richt hierna de blik ook op de economie. Hij heeft in de 
Veertigdagentijd 2020 van 26 tot 28 maart in Assisi jonge economen, ondernemers en 
‘changemakers’ bijeengeroepen met het doel bij te dragen aan het ontwerpen van een 
economie die rechtvaardiger en inclusiever is dan de huidige. 

Lees hier de boodschap voor de Veertigdagentijd. 

Omzien naar elkaar is een belangrijke waarde van kerkzijn. Lees daarover hier 
meer. 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 
 

 
 
 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2020/02/Boodschap-paus-Franciscus-Veertigdagentijd-2020-def.pdf
https://www.rkkerk.nl/kerkleden-vinden-naar-elkaar-omzien-gastvrij-zijn-en-inspirerende-vieringen-belangrijkste-waarden-lokale-kerk
https://www.rkkerk.nl/kerkleden-vinden-naar-elkaar-omzien-gastvrij-zijn-en-inspirerende-vieringen-belangrijkste-waarden-lokale-kerk


 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

  

 

 

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

 



 

Met ingang van 7 maart weer iedere week vieringen in de  
Willibrorduskapel in Domburg 

Na de ‘winterstop’ in de maanden januari en februari zijn er vanaf volgende 

week zaterdag weer iedere week vieringen in de Willibrordkapel in Domburg. 
 
In de maanden juli en augustus is er, vanwege het toeristenseizoen, geen viering op de 
zaterdagavond, maar op zondagmorgen. Deze vieringen beginnen dan om 10.00 uur. 
 
Op zaterdag 7 maart is er een eucharistievering. Emeritus-pastor drs. Paul de 
Maat zal daarin voorgaan. De vieringen beginnen steeds om 19.00 uur. 
 
 

 
De Sint Willibrordkapel in Domburg.     Foto: Helène Kouwenhoven 

 



 

Vlaamse en Nederlandse bisschoppen spraken over onder 
meer antisemitisme en migratie 
De jaarlijkse ontmoeting tussen de Vlaamse en de Nederlandse bisschoppen 
vond vorige week dinsdag, 17 februari, plaats in Dordrecht. De bisschoppen 
spraken elkaar onder meer over onderwerpen als antisemitisme en migratie. 
 
Mgr. J. van den Hende, voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en 
bisschop van Rotterdam, verwelkomde de aanwezigen in het parochiecentrum bij de 
kerk van de Heilige Antonius van Padua. Het eerste punt op de agenda betrof het 
toenemende antisemitisme in Nederland en België. Mgr. H. Woorts, hulpbisschop van 
aartsbisdom Utrecht en bisschopreferent voor Kerk en Jodendom, leidde dit onderwerp 
kort in. 
 
Verklaring 
De referent vertelde dat in Nederland door de Rooms-Katholieke Kerk samen met de 
Protestantse Kerk in Nederland in juni 2019 een verklaring is uitgegeven. Daarin 
noemen de kerken de groei van het antisemitisme ontoelaatbaar. Mgr. Woorts wees er 
op dat het contact met de joodse gemeenschap in Nederland goed is en dat onder meer 
de jaarlijkse Dag van het Jodendom daaraan bijdraagt. 
 
Kardinaal J. De Kesel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel, signaleert ook in zijn land 
een toenemend aantal antisemitische incidenten en ziet oude stereotyperingen van 
Joden soms weer naar boven komen. Hij merkt tegelijk dat door de goede contacten die 
er zijn tussen de R.-K. Kerk en de joodse gemeenschap, deze gemeenschap de Kerk 
als bondgenoot ziet, bijvoorbeeld in de discussie over ritueel slachten. 
 
Vluchtelingen en migranten 
Een ander gesprekspunt was de omgang met vluchtelingen en migranten in beide 
landen en meer specifiek in de kerkgemeenschappen. In beide landen stimuleren de 
bisschoppen de parochies om waar mogelijk gastvrij en behulpzaam te zijn voor 
vluchtelingen en voor migranten. Tegelijk hebben zij oog voor de problematieken waar 
de overheid mee te maken heeft en de zorg die er bij kansarmen in eigen land bestaat 
waar het gaat om de instroom van vluchtelingen en migranten. 
 
Mgr. De Korte en mgr. Punt wezen in dit verband op het onderscheid dat gemaakt moet 
worden tussen oorlogsvluchtelingen en arbeidsmigranten, waarbij het belangrijk is om 
te zien dat christelijke migranten een eigen dynamiek aan de kerken verlenen. De 
bisschoppen signaleren verder problemen waar christelijke asielzoekers mee 
geconfronteerd worden, soms al in het vluchtelingenkamp in de eigen regio en dat in 
asielcentra christenen onbegrip en discriminatie ontmoeten vanwege hun geloof. 
 
In gesprek met politici blijven de bisschoppen dit onder de aandacht brengen. Tegelijk 
wijzen ze op vele goede initiatieven voor de hulp en opvang van vluchtelingen en de 
integratie van christenmigranten, juist door hun betrokkenheid met de kerkelijke 
gemeenschap in Nederland en België. 
 
Aanwezigen 
Van Nederlandse zijde waren bij deze ontmoeting aanwezig: mgr. Van den Hende, mgr. 
Punt, mgr. De Korte, mgr. Liesen,mgr. Van den Hout, mgr. Smeets, mgr. Hoogenboom, 
mgr. Mutsaerts, mgr. De Jong, mgr. Woorts, secretaris-generaal mw. S. Daalmans, 
hoofd pers en communicatie mw. A. Kruse. 
 

https://www.rkkerk.nl/r-k-kerk-en-pkn-komen-met-gezamenlijke-verklaring-tegen-antisemitisme/
https://dagvanhetjodendom.nl/
https://www.rkkerk.nl/update-van-projecten-en-initiatieven-in-de-bisdommen-ten-behoeve-van-vluchtelingen/


 

24 uur voor de Heer: ‘Even bidden tot u’ 

Met de titel ‘Even bidden tot U’, vindt van vrijdag 27 maart op zaterdag 28 maart het 

initiatief ‘24 uur voor de Heer’ plaats in het Bisdom Breda. Hiermee geeft het bisdom 
gehoor aan de oproep van paus Franciscus, toen hij vijf jaar geleden het Heilig Jaar van 
de Barmhartigheid afkondigde. 
 
De ’24 uur voor de Heer’ nodigen ertoe uit het sacrament van verzoening te vieren in 
een context van eucharistische aanbidding. “Het initiatief moet in de bisdommen worden 
bevorderd,” benadrukt paus Franciscus in de bul Misericordiae vultus (17). “Zeer veel 
mensen naderen opnieuw het sacrament van de verzoening en onder hen veel 
jongeren, die in deze ervaring vaak de weg weer vinden om terug te keren tot de Heer, 
om een ogenblik van intens gebed te beleven en de zin van het eigen leven opnieuw te 
ontdekken.” 
 
In 24 uur tijd zullen acht parochies in het Bisdom Breda elkaar afwisselen met 
eucharistische aanbidding: 

Vrijdag 27 maart:  

12.00 uur – 16.00 uur Breda, H. Antoniuskathedraal 

16.00 uur – 18.00 uur Goes, H. Maria Magdalenakerk 

18.00 uur – 19.00 uur Vlissingen, Onze Lieve Vrouwekerk 

19.00 uur – 21.00 uur Oudenbosch, Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara 

 
Zaterdag 28 maart: 

 

21.00 uur – 2.00 uur Hulst, H. Willibrordusbasiliek 

2.00 uur – 7.00 uur Bergen op Zoom, Onze Lieve Vrouwe van Lourdeskerk 

7.00 uur – 9.30 uur Zundert, H. Trudokerk 

9.30 uur – 12.00 uur Oosterhout, Zusters Benedictinessen van de OLV Abdij 

  
Poster en gebedskaart 
‘24 uur voor de Heer’ start op vrijdag 27 maart om 12.00 uur in de H. Antonius-
kathedraal in Breda en eindigt 24 uur later om 12:00 uur bij de zusters benedictinessen 
in Oosterhout. Zo bidden religieuze gemeenschappen en parochies samen in het 
Bisdom Breda. 
 
Download hier de gebedskaart 

Bron: Bisdom Breda; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 
 

 

 

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

 
 
 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2018/08/KD-2017-Terugblik-op-Heilig-Jaar-van-de-Barmhartigheid.pdf
https://www.bisdomvanbreda.nl/wp-content/uploads/2020/02/2020-02-14_Gebedskaart_24-uur-voor-de-Heer-def.png


 

Informatieavonden Alpha bijeenkomsten 

Bij de welkomstactie met Kerstmis zijn de kerkgangers uitgenodigd voor een 

van de informatiebijeenkomsten. De informatieavonden in Goes en Vlissingen 
over een serie Alpha bijeenkomsten zijn achter de rug. Een aantal parochianen 
heeft hiervan gebruik gemaakt en inmiddels zijn er voldoende aanmeldingen om 
deze bijeenkomsten door te laten gaan. 
 
 
Door: Han Bleyenbergh 
 
 
Informatie werd gegeven over de werkvorm en opzet van deze bijeenkomsten: namelijk 
binnen de context van ons geloof op een ongedwongen manier met elkaar praten over 
hoe we in het leven staan, wat de persoon van Jezus voor ons betekend en wat bidden 
met ons doet. 
 
Mevrouw Caroline Vroemen-de Jong organiseert al vele jaren Alpha cursussen op 
Schouwen en Duiveland en vertelde over haar ervaringen. Het gaat steeds om een 
gemengde groep geïnteresseerden, al of niet kerk betrokken en van diverse gezindten. 
Het is geen catecheseproject, maar een ontmoeting en uitwisseling door gesprek over 
gevoelens, gedachten en ervaringen over het geloof in Jezus Christus. Kun je bidden 
en wat doet dat met je. Wat betekent het geloof voor je leven binnen een gezin, met je 
familie en in de samenleving. 
 
De bijeenkomsten zijn niet alleen bedoeld voor mensen met kerkervaring, maar ook 
voor mensen die wat verder weg staan van de kerk of helemaal niet met geloof bezig 
zijn. 
 
Alida van Veldhoven, pastor binnen het Samenwerkingsverband boven de Schlede, 
vertelde over de opzet en de inhoud van de acht wekelijkse avonden en een zaterdag 
aan de hand van het door Alpha Nederland ontwikkelde programma.  
 
De eerste avond is op donderdag 5 maart in het Pastoraalcentrum in Goes. De 
zaterdagse bijeenkomst is op 4 april in Zierikzee in het Parochiecentrum. 
 
Een lid van de leesgroep ‘Als God renoveert’ gaf tijdens de bijeenkomsten een 
uiteenzetting over hoe het gelijknamige boek door een grote groep is gelezen, wat 
daaruit te leren valt en hoe deskundigen die de ontwikkelingen binnen de R.-K. kerk 
volgt daarover denken. Het boek is door bisschop Liesen van Breda als uitgangspunt 
gekozen voor de Landelijke conferentie “De Missionaire parochie” die op 24 en 25 
maart in Oudenbosch wordt gehouden. 
  
De avonden werden door pastor Fons van Hees geopend en afgesloten met 
gebed. Mensen die zich alsnog willen aanmelden voor de Alpha bijeenkomsten 
kunnen zich tot begin maart melden per e-mail: pastorteam@zeelandnet.nl 

mailto:pastorteam@zeelandnet.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snel een viering op Walcheren zoeken? 

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

 

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


 

 

 

Hulp bij belastingaangifte 

Ziet u op tegen de jaarlijkse belastingaangifte? Als lid van de KBO-PCOB kunt u de 

hulp inroepen van gespecialiseerde belastingdeskundigen. Zij helpen u tegen een 
kleine vergoeding met het invullen van al uw belastingpapieren. 
 
En dankzij de jaarlijkse bijscholingsdagen, zijn deze specialisten ook uitstekend op de hoogte 
van alle mogelijke aftrekposten! Deze hulp is beschikbaar voor alle leden van de KBO-PCOB 
met een bescheiden inkomen. 
 
Een lid van de KBO schreef ons eerder: ,,sinds ik mijn belastingaangifte laat verzorgen door 
een adviseur van de KBO krijg ik ieder jaar geld terug en dat is toch leuk meegenomen. Nooit 
geweten wat er nog kan worden afgetrokken van de belasting’’ 
 
Wilt u hulp hebben? Neem dan contact op met uw ouderenbond. Uw belastingaangifte 
moet uiterlijk 1 mei 2020 door de belastingdienst zijn ontvangen. 
 
 

 

Topconcert op 12 april 2020 in Basiliek van Hulst 

 

Zondag 12 april (Eerste Paasdag) zal de H. Willibrordusbasiliek in Hulst bol staan van 

de (mannen)koormuziek. Vanaf 14.30 uur tot 16.00 uur gaat het wereldberoemde 
‘Treorchy Male Choir’ uit Wales, samen met het Zeeuws-Vlaamse Mannenkoor 
Corrente uit Philippine en het Vlaamse Mannenkoor Cibus Spiritualis uit Ertvelde, een 
fantastisch programma presenteren. Vol afwisseling in stijlen en genres. Zo uniek dat 
u het niet mag missen. Het is zeer waarschijnlijk de enige keer dat het koor uit Wales, 
druk met concerten over de hele wereld, naar Zeeuws-Vlaanderen komt. Op het 
podium zullen die zondagmiddag een koor van 85 zangers staan. 
 
Bestel daarom nu alvast uw kaarten (voor info: 0115 – 441547), want het gaat zeker erg druk 
worden. Door vroeg te boeken profiteert u bovendien van een interessante korting, u betaalt 
dan € 15,00 in plaats van € 17,50. De kaarten liggen dan klaar bij de kassa van de basiliek. 
 
De organisatie is in handen van Mannenkoor Corrente. dat door het ‘Treorchy Male Choir’ 
werd gevraagd om op zondag 12 april a.s. samen op te treden bij de befaamde Last Post 
aan de Menenpoort in Ieper. Meteen na het concert in Hulst vertrekken de koren direct naar 
Ieper. 



 

 

 
 

 
 

 

  



 

 

Aswoensdag: ,,Nu minderen om meer leven met God’’ 

Tijdens de eucharistieviering in de H. Antoniuskathedraal op woensdagochtend 26 

februari, zegende bisschop Liesen de as die op dezelfde dag werd gebruikt voor de 
Aswoensdagvieringen in het Bisdom Breda. Tijdens de viering ontvingen gelovigen 
een askruisje op hun voorhoofd. Rector Schnell concelebreerde en diaken Vincent de 
Haas verleende liturgische assistentie bij de viering, die muzikaal werd opgeluisterd 
door cantor Jan Schuurmans. 
 

Voorbereiding op Pasen 
Tijdens de viering ontvingen een aantal diakens de door bisschop Liesen gezegende as om 
deze in hun eigen parochiegemeenschappen op te leggen aan de gelovigen. In zijn homilie 
stond de bisschop stil bij de betekenis van de Veertigdagentijd. Aswoensdag luidt de 
voorbereiding in op het grote feest van Pasen. Wij zijn sterfelijk. Door Christus zijn we 
verbonden met de eeuwige God. Deze band begint met ons doopsel. Met Pasen hernieuwen 
wij onze doopbeloften. Gedurende de Veertigdagentijd bereiden wij ons hierop voor. De as 
herinnert ons aan onze vergankelijkheid maar ook aan onze band met de onvergankelijke 
God. 

,,Gebed, vasten en het geven van aalmoezen zijn middelen 
om deze liefde te zuiveren en sterker te maken’’ 

In de vastenperiode doen we afstand van allerlei dingen, zo vertelt de bisschop. ,,In het 
gebed doen we afstand van onze eigen tijd. Als we bidden geven we een stukje tijd aan God. 
Als we minderen met voedsel vullen we onszelf niet. We maken ruimte voor God en kunnen 
ervaren wie Hij voor ons wil zijn. We kunnen onszelf afvragen in hoeverre we God 
daadwerkelijk zoeken.’’ 
 
Paus Franciscus maakt zich sterk voor een integrale ecologie. Het gaat er de paus om dat 
we gelovig omgaan met al wat God ons gegeven heeft. Deze liefde tot God kan niet zonder 
liefde voor de ander. “Gebed, vasten en het geven van aalmoezen zijn middelen om deze 
liefde te zuiveren en sterker te maken,” aldus de bisschop in zijn homilie. ,,We minderen nu 
om meer te leven met God.’’ 
 
Tijdens de Veertigdagentijd houdt het Bisdom Breda een ‘vastenestafette.’ Met een online 
kaart worden initiatieven rondom vasten in de parochies zichtbaar gemaakt. 
 
Lees meer over Aswoensdag 

Bron: Bisdom Breda; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
 

Mail de redactie 
 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 

https://www.bisdomvanbreda.nl/nieuws/bisdom-breda-houdt-elfde-vastenestafette/
https://umap.openstreetmap.fr/nl/map/vastenestafette-2020-bisdom-breda_419184#10/51.5237/4.1975
https://umap.openstreetmap.fr/nl/map/vastenestafette-2020-bisdom-breda_419184#10/51.5237/4.1975
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/a/aswoensdag
mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

 

‘Werken aan je toekomst’ thema Bisschoppelijke Vastenactie 
2020 

De campagne van de Bisschoppelijke Vastenactie in de veertigdagentijd 2020  –van 

26 februari tot en met 12 april–  staat in het teken van beroepsonderwijs en 
ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Het thema is dan ook ‘Werken aan je 
toekomst’. Een gedegen opleiding stelt mensen beter in staat een redelijk inkomen te 
verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten. 
 
Hoewel tegenwoordig al 91 procent van alle kinderen wereldwijd basisonderwijs volgt, krijgen 
veel jongeren niet de kans om verder te leren. Ze zijn dan aangewezen op ongeschoold en 
slecht betaald werk. 
 

 

Foto: Vastenactie 2020 
 

 
Vervolgonderwijs is noodzakelijk 
Miljoenen mensen die werken, leven 
ondanks hun baan in armoede. Een goede 
opleiding kan daar verandering in brengen 
en ervoor zorgen dat mensen een 
fatsoenlijk inkomen gaan verdienen. Dat 
maakt hen economisch en maatschappelijk 
sterker. Net als in Nederland is 
vervolgonderwijs dus noodzakelijk voor 
een toekomst met perspectief.

 
 
Op eigen benen 
Met hulp van Vastenactie volgden al meer dan vierduizend mensen de afgelopen drie jaar 
een beroepsopleiding en kregen meer dan tienduizend jongeren basis- of voortgezet 
onderwijs. Met de Vastenactie-campagne 2020 krijgen nog veel meer mensen een steuntje in 
de rug om ze te helpen op eigen benen te staan, voor zichzelf en hun familie te zorgen én 
een rol te spelen in hun gemeenschap. 
 
Onderneming opstarten 
In 2020 steunt Vastenactie daarom verschillende projecten die beroepsonderwijs aanbieden 
–  onder andere in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. Voor veel (jonge) mensen zijn 
vakscholen te ver weg. Anderen, die wel een opleiding hebben gevolgd, vinden op het 
platteland waar ze wonen geen werk. Zij krijgen steun bij het opstarten van een eigen 
onderneming. Met deze projecten worden de mensen in de genoemde landen in staat 
gesteld te werken aan een betere toekomst. 

Klik voor meer informatie en hoe mee te doen op www.vastenactie.nl 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 
 
 
 
 
 

http://www.vastenactie.nl/


 

 

 
 

 
 
■ 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 1 maart 2020 (17.00 uur) 
 Evensong in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. 
 
■ Zondag 1 maart 2020 (17.30 uur) 

 Tridentijnse eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. 
Voorganger: pater Gerald Duroisin. 

 
■ Woensdag 4 maart 2020 (19.30 uur) 
 Vesper in de Sint Jacobskerk in Vlissingen ter gelegenheid van de 40-dagentijd. 
 
■ Zaterdag 7 maart 2020 (19.00 uur) 

 Vanaf vandaag zijn er weer wekelijks op zaterdagavond vieringen in de Willibrordkapel 
in Domburg. In de maanden juli en augustus zijn er vanwege het toeristenseizoen 
vieringen op zondagmorgen. Deze beginnen om 10.00 uur. 

 
■ Woensdag 11 maart 2020 (19.30 uur) 
 Vesper in de Sint Jacobskerk in Vlissingen ter gelegenheid van de 40-dagentijd. 
 
■ Vrijdag 13 maart 2020 (14.00 – 16.00 uur) 
 Vergadering parochiebestuur in de pastorie in Vlissingen.  
 
■ Woensdag 18 maart 2020 (19.30 uur) 
 Vesper in de Sint Jacobskerk in Vlissingen ter gelegenheid van de 40-dagentijd. 
 
■ 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. U las er meer over in onze 
nieuwsbrief 435 van vrijdag 7 februari 2020. 

 
■ Dinsdag 24 en woensdag 25 maart 2020 

Conferentie De missionaire parochie – Als God renoveert ... de titel Als God renoveert. 
De conferentie wordt gehouden in en om de basiliek van Oudenbosch. 

 
■ Woensdag 25 maart 2020 (19.30 uur) 
 Vesper in de Sint Jacobskerk in Vlissingen ter gelegenheid van de 40-dagentijd. 



 

 

 
 
■ Vrijdag 27 maart 2020 (18.00 – 21.00 uur) 

‘Even bidden tot U’ in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. U leest hier meer over 
elders in deze nieuwsbrief. 

 
■ Woensdag 1 april 2020 (19.30 uur) 
 Vesper in de Sint Jacobskerk in Vlissingen ter gelegenheid van de 40-dagentijd. 
 
■ Zondag 5 april 2020, Palmzondag (15.00 uur) 

Eucharistieviering plaats voor Spaanssprekende parochianen in de H.H. Petrus en 
Pauluskerk in Middelburg. De viering begint om 15.00 uur, de kerk is open vanaf 14.00 
uur. Voorganger is pastor Federico Ceriani. Medewerking wordt verleend door de 
zanggroep Misa Criolla o.l.v. Carla Westdorp-Martens. 

 
■ 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 emeritus-pastor 
Harrie Buijssen. 

 
■ Zondag 5 april 2020 (17.00 uur) 
 Evensong in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. 
 
■ 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Even merkwaardig als gemakkelijk, 
de boodschapper krijgt altijd de schuld!!



 

 

 

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. 
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