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De bruiloft van Kana 

In de katholieke kerk is het christelijk huwelijk één van de zeven sacramenten. 

Maar het lijkt wel een vergeten sacrament te worden. Veel jonge ouders zijn niet 
gehuwd. Hoewel zij vrij zijn om te trouwen, bestaat er toch een blokkade om dat 
te doen. Durven zij de totale overgave aan elkaar niet aan? 
 
Gedoopte christenen huwen in de Heer door elkaar trouw te beloven. Het huwelijk stoelt 
op trouw die voortkomt uit liefde. God is liefde, daarom is Hij ook trouw. God is trouw 
aan zijn volk. Hij vernieuwt die trouw keer op keer. Hij bezegelt die trouw voorgoed in 
Jezus die zelf trouw is aan zijn kerk. In het evangelie staat, dat Jezus en zijn Moeder te 
gast zijn op een bruiloft in Kana. Als het feest dreigt vast te lopen door gebrek aan wijn, 
maakt Jezus nieuwe wijn. Het betekent: als een volk uitgeput is, geeft God nieuwe 
kracht. Hij doet dat in het groot, maar ook in het klein. Hij kan dat doen in ieder huwelijk. 
Jezus zelf is de beste wijn. Waar Hij komt ontstaat er overvloed. De eens uitgesproken 
trouwbelofte blijkt een bron van kracht als men Jezus volgt. En Maria moedigt aan: 
,,Doe maar wat Hij u zeggen zal.’’’ 
 
De vitaliteit van de kerk is in belangrijke mate afhankelijk van huwelijk en gezin die het 
christelijk leven doen uitbloeien tot een ‘huiskerk’, waar Jezus en Maria vaste gasten 
zijn. Het wordt tijd dat katholieken elkaar weer trouw beloven, en dat zij daartoe door de 
kerk worden uitgenodigd. Zo kan de verwachting ontstaan, dat het huwelijkspastoraat 
één van de pijlers zal worden van de parochievernieuwing. 
 
 
Vicaris-generaal mgr. H. Lommers, mede namens vicaris P. Verbeek en vicaris W. 
Wiertz



 
 
 
 

Vastenactie ‘Werken aan je toekomst’ (deel 2) 

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: Hoe is het afgelopen met het project van 2019? 
 
 
Vorige week vertelden we u over het nieuwe project van 2020. Voordat we verder gaan, 
willen we u graag vertellen waar uw geld van 2019 nu precies aan besteed is.  
 
De vastenactiecampagne van 2019 stond in het teken van water. In verschillende 
landen steunden we projecten voor schoon drinkwater. Hieronder vertellen we u over de 
resultaten tot nu toe van de waterprojecten in Niger en Nicaragua.  
 
De Sahelregio in Niger is een van de droogste plekken in Afrika. Hier ligt het dorp 
Baboursaye. Meer dan 1000 huishoudens, grote kuddes vee en groepen nomaden 
delen er een open waterbron. Het water is vervuild door uitwerpselen van mens en dier 
en veroorzaakt zo tal van ziektes. Met steun van Vastenactie is er afgelopen jaar een 
waterput geboord in het dorp.  
 
Fatchima Garba woont sinds haar huwelijk, 15 jaar geleden, in Baboursaye. Ze vertelt 
waarom ze zo blij is met de nieuwe waterput. ,,Al die jaren moest ik lange afstanden 
lopen om water te halen. Nu kunnen we zo veel halen als we nodig hebben. En het 
water is van een goede kwaliteit. We drinken het zonder dat we bang zijn er ziek van te 
worden. Onze kinderen presenteren beter op school, omdat ze zich beter voelen. We 
zijn gezond, onze kinderen zijn gezond en onze dieren zijn gezond. Daarvoor danken 
we God. We hebben regels opgesteld om te zorgen dat de put schoon blijft en dat er 
geen dieren in de buurt komen. De put heeft ons leven zoveel makkelijker gemaakt!’’ 
 
Jocota Arriba is een geïsoleerde gemeenschap in het noorden van Nicaragua, die tot 
voor kort geen watervoorziening had. Door de politieke crisis in het land heeft het 
project enige vertraging opgelopen. Inmiddels heeft ruim de helft van de 680 families de 
beschikking gekregen over een elektrische miniwaterpomp. De overige families krijgen 
zo spoedig mogelijk een pomp. De lokale bevolking werkt actief mee aan het project, 
onder hen opvallend veel vrouwen. Er werden bijeenkomsten georganiseerd over de 
organisatie en uitvoering van het project, die door zo’n 300 mensen werden bijgewoond. 
Ook volgden de betrokken families trainingen over waterbeheer, natuurbehoud en de 
waterkringloop. Er zijn watercomités opgericht, waarin twee vrouwen werden gekozen 
als penningmeester en adviseur, functies die hier traditioneel door mannen worden 
vervuld.  
 
Duurzaam water management 
Het project beperkt zich niet tot het installeren van waterpompen. De gemeenschap zet 
zich in voor duurzaam watermanagement, het verbeteren van de grond en het 
herbebossen van land door op de juiste manier waterbronnen te gebruiken.  
 



 
 
 
 

 

 

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 3: Interview met Patrick uit Zambia 
 
 
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 



 
 
 
 

Pelgrimstocht 2020 
Woensdag 8 april naar de Chrismamis in Hulst 

 

 
Enthousiaste wandelaars in 2019 

 
Enthousiaste wandelaars kunnen deelnemen aan een pelgrimstocht naar de 
Chrismawijding voor het Bisdom Breda op woensdag 8 april 2020, de woensdag in de 
Goede Week. De Chrismawijding is dit jaar in de H. Willibrordusbasiliek te Hulst. 
 
Onze pelgrimstocht start in Middelburg om met de bus naar Zuiddorpe te gaan. Daar 
beginnen we aan een tocht van ongeveer 17 km. Wij programmeren twee 
rust/gebedsmomenten en een korte stiltewandeling. We zorgen ervoor op tijd bij de 
chrismaviering aanwezig te zijn (rond 17.30 uur in Hulst, afhankelijk van weer en andere 
omstandigheden), zodat we nog de mogelijkheid hebben voor een kop soep en een 
broodje. De wandelaars nemen eventueel eten en drinken mee voor onderweg. Overige 
onkosten zullen minimaal zijn en zijn voor eigen rekening. 
 
Wilt u deze inspirerende tocht meemaken geef u dan voor dinsdag 31 maart door het 
bijgevoegd strookje in te vullen en te mailen naar chrismamis@zeelandnet.nl. 
 
_________________________________________________________________ 

 
Ja, ik neem deel aan de pelgrimstocht op woensdag 8 april 2020. 
Naam   :…………………………………………………………………. 
Adres     :…………………………………………………………………. 
Postcode  :…………………………………………………………………. 
Plaatsnaam  :…………………………………………………………………. 
Telefoonnummer :………………………………………….…(ingeval van nood) 
 
Ik regel wel/niet eigen vervoer voor de terugreis en …personen kunnen met mij 
terugrijden. 

mailto:chrismamis@zeelandnet.nl


 
 
 
 

Eduard van Oppen overleden 

Op zaterdag 29 februari is in Goes Eduard Johannes Maria van Oppen 

overleden. Eduard is 82 jaar geworden. 
 
 
Tekst: Cynthia Mangold 
 
 
Maar liefst meer dan een kwart eeuw bemande Eduard van Oppen iedere dinsdag het 
secretariaat van de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg. Daardoor was hij bij veel 
parochianen bekend. Jarenlang verzorgde hij ook de parochiële mededelingen, die elke 
zondag achterin de kerk lagen. Voor het Gaudeamuskoor kopieerde hij iedere keer de 
pagina’s met de liedjes. 
 
Afscheid 
Vorig jaar, op 23 juni, nam hij na ruim 25 jaar afscheid als vrijwilliger van de 
parochiekern. Van de penningmeester van het parochiebestuur, Fons Toorop, ontving 
Eduard van Oppen samen met zijn echtgenote Michel een dinerbon. ,,Want zonder de 
steun van haar had hij het vrijwilligerswerk zeker niet zo lang kunnen blijven doen.’’ 
 
Emeritus-pastoor drs. Paul de Maat ging vanmiddag voor in de uitvaartmis. 
Daarna is Eduard van Oppen in Middelburg begraven. 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 

 



 
 
 
 

Preventieve maatregel Nederlandse bisschoppen vanwege 
het Coronavirus 

In december 2019 startte in China een uitbraak van een coronavirus, dat mensen ziek 

kan maken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. 
Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus 
tegen te gaan. Op 27 februari is het virus voor het eerst in Nederland bij een persoon 
vastgesteld. 
 
Maatregelen RIVM 

De belangrijkste maatregelen die volgens het RIVM genomen kunnen worden om 
verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn: 

▪ Regelmatig handen wassen; 
▪ In de binnenkant van de elleboog hoesten en niesen; 
▪ Papieren zakdoekjes gebruiken. 

 
Maatregelen Nederlandse bisschoppen in de zondagsvieringen sinds 1 maart 
Nu het virus ook in Nederland is vastgesteld laten de Nederlandse bisschoppen weten 
dat met ingang van de zondagsviering van afgelopen zondag, 1 maart, het volgende 
van kracht is in de Nederlandse Kerkprovincie en geldt voor de duur dat het 
Coronavirus nog niet onder controle is: 

▪ Tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie  
op de tong niet mogelijk; 

▪ De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de 
celebrant uitgereikt te worden; 

▪ De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant; 
▪ Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand; 
▪ Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de 

kerk. 
 
Gebed 
De bisschoppen vragen de gelovigen om te bidden voor alle mensen die wereldwijd 
slachtoffer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid 
begeleiden. 
 
Bisschoppen in het buitenland, waar eerder sprake was van het coronavirus, hebben 
eveneens maatregelen afgekondigd, hetzij als bisschoppenconferentie hetzij als 
bisdom. Zie hiervoor dit bericht op www.rkliturgie.nl 
 

 
In onze nieuwsbrief leest u ook nieuws 

dat u nergens anders leest! 
 

 
 



 
 
 
 

Doopschelp Feest 

Op zaterdag 28 maart 2020 van 14.00 uur tot 16.00 uur houden we in de On ze 

Lieve Vrouwekerk kerk in Vlissingen een DOOPSCHELP FEEST. Een feestelijke 
bijeenkomst in de kerk met allerlei activiteiten voor kinderen, groot en klein, en 
ook voor papa’s en mama’s, opa’s en oma’s. 
 
De koningin van het land van Geloof, Hoop en Liefde vraagt de kinderen om hulp. De 
Heer D.A.S. Toch Belachelijk heeft de schat van het Land Geloof, Hoop en Liefde 
gestolen. In al zijn boosheid heeft hij de schat ‘versprokkeld’ over de hele wereld. De 
koningin vraagt de kinderen om de schat te zoeken en ze weer te verzamelen en ze te 
brengen naar het Land van Geloof, Hoop en Liefde. Veel dingen te doen en te zien dus. 
We eindigen met een plechtig moment, we vragen nog eens extra de zegen over alle 
kinderen en volwassenen. 
 

Verloop van de middag 

13.30 uur: Inloop 

14.00 uur:  Start van de zoektocht naar de schat langs allerlei eilanden waar van alles 
te doen en te beleven valt 

15.30 uur:  Dankwoord door de koningin van het Land van Geloof, Hoop en Liefde en 
een klein feestje 

15.45 uur:  Zegenmoment voor kinderen en volwassenen 

16.00 uur:  Verzamelen van alle knutsels.  
De dopelingen van de afgelopen jaren kunnen hun doopschelp 
meenemen. Dank en tot ziens! 

 
De gezinnen die de afgelopen jaren een dopeling hebben gehad, hebben voor deze 
bijeenkomst een persoonlijke uitnodiging ontvangen. We hebben helaas niet alle 
adressen kunnen achterhalen. Dus kent u gezinnen die de afgelopen jaren een 
dopeling hebben gehad, maak ze dan attent op deze activiteit. 
 

Alle kinderen en volwassenen die het leuk vinden, zijn meer dan welkom. Je hoeft echt 
niet gedoopt te zijn! De koningin kan alle hulp gebruiken. 

 

Vooraf aanmelden 
Om enigszins in te kunnen schatten hoeveel personen wij kunnen verwachten,  
willen we wel vragen vóór maandag 23 maart 2020 een mailtje te sturen naar: 
feestindekerk@zeelandnet.nl 

 
Mochten er nog jongeren of volwassenen zijn die het leuk vinden om een handje toe te 
steken, ook zij zijn meer dan welkom. We kunnen hulp gebruiken bij het vertellen van 
verhalen, bij het knutselen of het schenken van koffie, thee en fris. 

 
Maar ook als u gewoon aanwezig wil zijn bij het zegenmoment, weet dat je, dat u, 
welkom bent. 
 

Tot dan, Sabine, Lidia en Katrien. 

mailto:feestindekerk@zeelandnet.nl


 
 
 
 

Bestelling Huispaaskaarsen 2020 in de Onze Lieve 
Vrouwekerk in Vlissingen 

Huispaaskaarsen kunnen alleen nog komende zondag, 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


 
 
 
 

 

Toeristenkerk zoekt werkgroepleden! 

In het toeristenseizoen (vanaf 12 april tot half september 2020) wordt elke zondag 

een viering gehouden in de toeristenkerk Sint Catharina aan de Bosweg in het 
veel bezongen Zoutelande. Deze vieringen vinden plaats in de open lucht, waarbij 
kerkgangers plaatsnemen op stoelen op het gazon. Bij slecht weer kan men 
onder de galerij zitten. 
 
Vanwege de vele Duitse toeristen worden de vieringen zowel in het Duits als in het 
Nederlands gelezen. Buiten het seizoen is er ook met Pasen een viering. 
 
Omdat bij deze diensten vele handen licht werk maken zoeken wij versterking voor 
zowel gastvrouw/gastheer als ook voor de altaardienst. Wilt U ons komen assisteren in 
onze mooie kerk? U bent van harte welkom. 
 
Voor nadere informatie kunt U zich wenden tot mevrouw Van de Velde. Dat kan 
telefonisch via telefoonnummer 06-18016230 of reageren per e-mail: 
n.vandervelderiswick@gmail.com 
 
 

 
 

Het altaar van de toeristenkerk in Zoutelande.   Foto: © Peter Vrancken 

mailto:n.vandervelderiswick@gmail.com


 
 
 
 

 

  
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

  

 

 

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

 



 

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 

 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
 

Mail de redactie 
 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 

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
mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

Nieuwe stafleden voor Priester- en Diakenopleiding 
Bovendonk 

Aan het einde van het studiejaar op Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, 

zullen enkele wijzigingen in de staf van de opleiding worden doorgevoerd. De 
studenten zijn daarvan inmiddels op de hoogte gesteld. Diaken Vincent de Haas 
en studierector Ben Hartmann zullen aan het einde van het studiejaar afscheid 
nemen. 
 
Diaken De Haas is met een kleine onderbreking bijna 25 jaar in verschillende functies 
aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk verbonden geweest. Hij heeft inmiddels 
de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en aangegeven nog een keer een switch te 
willen maken en andere verantwoordelijkheden op zich te nemen. 
 
Ben Hartmann is vijf jaar geleden tot studierector benoemd. Naast zijn taak als 
studierector is hij ook secretaris-generaal van het bisdom Breda en directeur van het 
Sint Franciscuscentrum. De veelheid van verantwoordelijkheden maakt dat hij niet altijd 
voldoende aan zijn taken als studierector toekomt. Dit heeft geresulteerd in het besluit 
om voor hem een andere studierector te zoeken. 
 
Er worden twee nieuwe stafleden benoemd in de personen van pater Marc Lindeijer SJ 
en mevrouw Martine van Bouwdijk Bastiaanse-van Berckel. 
 
Pater Lindeijer is op dit moment spirituaal van de Priester- en Diakenopleiding 
Bovendonk. Hij is door zijn orde geheel voor het bisdom Breda vrijgesteld. De bisschop 
heeft hem onlangs benoemd tot vicaris-generaal van het bisdom Breda met als speciaal 
aandachtsgebied de missionaire Kerk. Naast zijn taak als vicaris-generaal is pater 
Lindeijer ook gevraagd om lid te worden van de staf van Bovendonk als 
vormingscoördinator. Als staflid wordt hij verantwoordelijk voor de persoonsvorming en 
de pastorale vorming van studenten, met een zwaartepunt voor de jaren 5 en 6. Voor 
pater Lindeijer moet nog wel een nieuwe spirituaal gevonden worden. 
 

Mevrouw Martine van Bouwdijk wordt studieprefect. Mevrouw van Bouwdijk komt uit de 
onderwijswereld, heeft ruime ervaring met volwassenonderwijs en het coachen van 
mensen. Daarnaast heeft zij in het bisdom van ‘s-Hertogenbosch teams begeleid in 
conflictsituaties en processen van verandering. Zij kent de wereld van het bisdom en de 
parochies goed. Met haar expertise als onderwijsdeskundige kan zij zeer behulpzaam 
zijn om de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk bij de hedendaagse standaards in 
het volwassenonderwijs te brengen. 
 
Afscheidsbijeenkomst 
Van diaken Vincent de Haas en Ben Hartmann wordt middels een symposium op 
zaterdag 27 juni 2020 afscheid genomen. 

Bron: Bisdom Breda; redactionele bewerking: Peter Vrancken
 

 

 
 



 

Medische ingreep kardinaal Eijk 

De aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Eijk, heeft begin dit jaar in het buiten-

land een nabehandeling ondergaan in verband met de aangezichtspijn waaraan 
hij leed. Daarom was hij een groot deel van de maanden januari en februari niet 
aanwezig in het aartsbisdom. Kardinaal Eijk heeft daarover afgelopen woensdag, 
4 maart 2020, een brief gestuurd aan de leden van de pastorale teams en de 
parochiebesturen binnen het bisdom. 

 
De aangezichtspijn waaraan kardinaal Eijk leed, was het gevolg van het hersenstam-
infarct waardoor hij in 2001 werd getroffen. In zijn brief schrijft hij: ,,Over deze 
aangezichtspijn heb ik naar buiten toe nooit mededelingen gedaan, omdat ik wilde 
voorkomen dat mensen me daarom zouden ontzien en ervoor zouden terugschrikken 
om een beroep op me te doen. Bovendien wilde ik geen medelijden wekken en niet 
anderen lastig vallen met mijn gezondheidsproblemen.’’ 
 
Kardinaal Eijk is blij dat de behandeling die hij heeft ondergaan een gunstig resultaat 
heeft: ,,U zult begrijpen dat dit voor mij een grote verademing is, nadat ik negentien jaar 
lang constant aangezichtspijn heb gehad. In de afgelopen decennia heb ik persoonlijk 
de ervaring opgedaan wat het betekent om jarenlang pijn te hebben. Daarbij heb ik 
grote kracht geput uit de vereniging met het lijden van Jezus, vooral in de viering van de 
Eucharistie.’’ 

Bron: Aartsbisdom Utrecht; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 
 
 
 
 
 
 

Lief en leed 

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

Overleden 

Eduard Johannes Maria van Oppen op 29 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! 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snel een viering op Walcheren zoeken? 

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

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


 

 

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.
 
 

 
 

 
 

 

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 achter 

in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg en de Onze Lieve 
Vrouwekerk in Vlissingen. 

 



 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

 
 
■ 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 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 (14.00 uur) 
 Overleg parochiebestuur H. Maria Parochie Walcheren en bisschop mgr. Jan Liesen in 

het parochiehuis in Vlissingen. 
 
■ 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 – 19.00 uur) 

‘Even bidden tot U’ in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. U las hier meer over in 
de vorige nieuwsbrief. 

 
 
 



 

 

 
 
 
■ Zaterdag 28 maart 2020 (14.00-16.00 uur) 

Doopschelpfeest. Een feestelijke bijeenkomst in de Onze Lieve Vrouwekerk in 
Vlissingen met allerlei activiteiten voor kinderen, groot en klein, en ook voor papa’s en 
mama’s, opa’s en oma’s. Vooraf aanmelden gewenst: feestindekerk@zeelandnet.nl. 
U leest er 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. 
 
■ Vrijdag 17 april 2020 (14.00-16.00 uur) 
 Vergadering parochiebestuur in de pastorie in Middelburg.  
 
■ 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. 

 

 
 

Altijd als je denkt dit is het einde, 
sta je op de grens van een nieuw begin!!

mailto:feestindekerk@zeelandnet.nl


 

 

 

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. 
 

13-24-184 

http://www.rkwalcheren.nl/
mailto:secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl
mailto:secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl
https://www.rkwalcheren.nl/parochie/pastores/
mailto:nieuws@rkwalcheren.nl

