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Bisschoppen en het Coronavirus 

Met onmiddellijke ingang gelden tot nader order, en in ieder geval tot 31 maart,  

de volgende maatregelen: 
• Publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op de zondag worden 

afgelast. 
• Vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten worden afgelast. 
• Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. 

Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen. 
• De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken na 

vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten. 
 

Gebed 
De bisschoppen wijzen  op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op 
televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio 
Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. 
Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om 
onderstaand gebed te bidden: 
God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte 
en lijden. Wees ons, uw volk, nabij en genadig nu wij allen de gevolgen ondervinden 
van het uitgebroken corona-virus. Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben 
opgelopen, Wij bidden voor hen om hoop en genezing. Wij bidden voor hen die aan de 
gevolgen van dit virus zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn. Wij bidden voor 
allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, dat zij uw 
nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving. 
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat Gij met ons zijt nu wij 
de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren. Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij 
ons altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid. Door Christus 
onze Heer. Amen. 

 
Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 



 
 
 
 

In ieder geval tot 1 april geen vieringen in zorgcentra van 
WVO 

In nauw overleg met de zorgcentra van WVO Zorg is besloten om, vooralsnog tot 

1 april 2020, de geplande vieringen in Zorgcentrum Ter Reede op zaterdagmorgen 
en Zorgcentrum Willibrord op zaterdagmiddag af te gelasten. 
 
Dit besluit is genomen vanwege het Coronavirus. Het aantal personen dat door dit virus 
is besmet neemt dagelijks toe. De vieringen in beide zorgcentra worden vooral door 
oudere kerkgangers bezocht. Dit is ook de groep waar de gezondheid veelal broos is. 
 
Om risico’s te beperken is besloten voorlopig geen vieringen meer te houden. U wordt 
via deze nieuwsbrief op de hoogte gehouden van toekomstige ontwikkelingen. 
 
 
 
 

Voorlopig geen kerkdiensten in Adrz vanwege Coronavirus 

In het Admiraal de Ruyterziekenhuis in Goes zullen voorlopig de wekelijkse 

kerkdiensten op zondag in Zaal 60 niet doorgaan. Het is een van de vele 
preventieve maatregelen die het ziekenhuis heeft genomen in verband met het 
heersende Coronavirus. 
 
 
 
 

Coronavirus: Conferentie De missionaire parochie uitgesteld 

De conferentie ‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’ wordt uitgesteld. 

Dit heeft de organisatie van de conferentie besloten om het risico op verdere 
verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken. Op de conferentie op 
24 en 25 maart a.s. werden duizend bezoekers verwacht. 
De organisatie betreurt de beslissing maar wil dat deelnemers onbezorgd aan de 
conferentie kunnen deelnemen. Woordvoerder Marc de Koning: ,,De thematiek van de 
conferentie leeft enorm in de kerk. De tickets waren begin dit jaar al uitverkocht. Uit heel 
Nederland en Vlaanderen stroomden de aanmeldingen binnen. Dan valt zo’n beslissing 
zwaar.’’ Wanneer de conferentie zal worden ingehaald, wordt op korte termijn duidelijk. 
De Koning: ,,De adviezen van het RIVM en de actuele beleidslijn van de Veiligheids-
regio zijn leidend. Ook zijn we in overleg met onze partners, leveranciers en sprekers.’’ 
 
De Canadese priester James Mallon, auteur van de internationale bestseller ‘Divine 
Renovation’ (‘Als God renoveert’) stond als hoofdspreker geboekt. Ook zijn team 
ondervindt de gevolgen van het coronavirus. Een soortgelijke conferentie in Halifax die 
in juni 2020 gepland stond, wordt voorlopig uitgesteld. 

▪ Voor actuele informatie over de conferentie, zie de campagnewebsite 
www.missionaireparochie.nl 

 
Bron: Bisdom Breda; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

http://www.missionaireparochie.nl/


 
 
 
 

Vastenactie ‘Werken aan je toekomst’ (deel 3) 

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: Interview met Patrick uit Zambia 
 
Vorige week vertelden we u over het project van 2019. Wat is er gedaan met uw geld? 
Zoals u gelezen hebt, heeft uw bijdrage een mooie bestemming gekregen. 
 
Ook dit jaar vragen wij om uw bijdrage. Dit keer heeft het project ook betrekking op een 
aantal gebieden in ontwikkelingslanden en beperkt zich niet tot een regio of land.  
 
We maken kennis met Patrick uit Zambia. Hij staat symbool voor het project. 
 
Kennis moet je delen 
Patrick was nog maar een peuter toen zijn moeder hem naar het weeshuis in Mbala, 
Zambia bracht. Patrick Siluyele (23) kreeg er onderdak, verzorging en een opleiding. Hij 
vertelt wat dit voor hem betekent.  
 
Hoe kwam je in het weeshuis terecht? 
,,Mijn vader was hoofd van een school toen hij ziek werd en overleed. Onze familie 
wilde niet helpen en mijn moeder kon uiteindelijk niet voor ons gezin zorgen. We leden 
honger. Ze haalde mijn broers en zusjes van school, om geld te gaan verdienen voor 
eten. Ik was nog te klein. Ze bracht mij naar de Zusters van de Heilige Harten van 
Jezus en Maria, die me opnamen in hun opvangcentrum voor weeskinderen. Toen ik 
ouder werd stuurden ze me naar school. Dankzij hen heb ik het vak van kleermaker 
geleerd en weet ik hoe ik groente moet verbouwen. Daar zal ik ze eeuwig dankbaar 
voor blijven.’’ 
 
Je geeft tegenwoordig naailes. Waarom doe je dat?  
,,Iemand heeft mij zijn kennis en vaardigheden bijgebracht, die wil ik op mijn beurt 
doorgeven aan anderen, ook aan gehandicapten trouwens. Die hebben het moeilijk in 
onze gemeenschap. Met de vaardigheden die ze leren kunnen ook zij straks voor 
zichzelf zorgen.’’ 
 
Mensen zien jou als een voorbeeld, hoe vind je dat?  
,,Het voelt goed dat anderen van mij leren, maar daar wil ik niet over opscheppen. Ik 
probeer gehoorzaam te zijn en goed te luisteren. Ik vind het belangrijk om belangstelling 
en volledige inzet te tonen bij alles wat ik leer en doe. En ook dat je bereid bent kennis 
te delen met anderen.’’ 
 
Wat zou jij je eigen kinderen later willen meegeven? 
,,Dat ze goed met anderen moeten samenleven, gehoorzaam zijn en anderen 
respecteren. Luisteren en leren. Je weet tenslotte nooit van wie je morgen hulp nodig 
hebt.’’ 

Bron: Vastenactie Nederland 



 
 
 
 

 

 

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 4: Interview met Eshita uit Bangladesh 
 
 
Vastenactiewerkgroep 
Insa van Duin, Lisanne Jacobs, Francis Toorop, Ger van Waegeningh, Iwonka 
Turczynowicz en Leo Speckens 
 

 
 

Hulp nodig 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. 
 
 

 
In onze nieuwsbrief leest u ook nieuws 

dat u nergens anders leest! 
 



 
 
 
 

In memoriam: Mevrouw Johanna Maria Alofs-de Cock 

Op 2 maart 2020 is in Zorgcentrum Ter Reede in Vlissingen op 94-jarige leeftijd 

overleden mevrouw Johanna Maria Alofs-de Cock. De uitvaartplechtigheid werd 
vorige week zaterdag gehouden in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. 
Aansluitend vond de crematie plaats in Middelburg. 
 
 
Jeanne Alofs - de Cock was een zeer 
betrokken, trouwe kerkgangster die 
samen met echtgenoot Jaap iedere 
zaterdag aanwezig was bij de R.-K. 
vieringen in Zorgcentrum Ter Reede in 
Vlissingen. Al jaren maakten zij gebruik 
van de mogelijkheid om te vieren in Ter 
Reede. Ze voelde zich daar prettig. 
 
Behalve de goede stoel was het ook 
belangrijk voor Jeanne dat het geluid 
luid en duidelijk was. Mocht de 
microfoon wel eens te zacht  afgesteld 
zijn, dan kwam Jeanne direct met de 
opmerking: ,,ik hoor niets!’’ Gelukkig dat 
zij daar attent op was, want door het 
goed inregelen van het geluid was 
iedereen daar immers mee gebaat.  
 
Jeanne had ervaring met het omgaan 
met een microfoon, want in het vroeger 
gehete zorgcentrum Sint Wiilibrord was 
zij, samen met haar Jaap, iedere week 
actief bij de organisatie van de 
bingomiddag. 
 

Archieffoto: Jeannette Vrancken 

Heel veel vrijwilligerswerk heeft Jeanne in haar leven gedaan. Samen met anderen 
heeft zij een afdeling van de Zonnebloem in Vlissingen opgezet. Daarnaast bezocht zij 
heel veel mensen die aandacht nodig hadden en ging zij mee als begeleidster met de 
bootreizen van de Zonnebloem. 
 
Jeanne was een zeer dankbaar mens en zo hebben wij als groep dit ook steeds 
ervaren: regelmatig zei zij dan ook: ,,Ik ben een volmaakt gelukkig en dankbaar mens.’’ 
 
Wij als werkgroep zullen haar missen. Wij wensen Jaap heel veel sterkte met het 
dragen van dit grote verlies. 
 
 
Namens de R.-K. werkgroep Ter Reede, 
Jeannette Vrancken 
 

 



 
 
 
 

 

Vrijdag 27 en zaterdag 28 maart ’24 uur voor de Heer’ 

Op vrijdag 27 en zaterdag 28 maart vinden dit jaar de ‘24 uur voor de Heer’ 

plaats. De ’24 uur voor de Heer’ zijn een initiatief van paus Franciscus. Hij 
presenteerde dit initiatief in 2015 in de bul Misericordiae vultus, waarin hij het 
Heilig Jaar van de Barmhartigheid voor 2016 afkondigde. Daarna is het elk jaar 
onderdeel geweest van de Veertigdagentijd als periode van gebed, vasten en 
naastenliefde ter voorbereiding op Pasen. 
 
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 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.’’ 
 
Ook bisdommen en parochies in Nederland sluiten zich bij dit initiatief aan, waaronder 
de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen (zie onze agenda). Kijk hier voor een overzicht 
van alle initiatieven. 
 
Coronavirus 
Deze aanbieding gaat, zo deelde het Bisdom Breda kort voor verzending van deze 
nieuwsbrief aan, vooralsnog door. 

  

 
 

Lief en leed 

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

Gedoopt 

Nathan Schröder op 1 maart 2020 

 

Overleden 

Mevr. Beryl v/d Meulen-Manock op 29 februari 2020 

Mevrouw Johanna Maria Alofs-de Cock op 2 maart 2020 

Mevrouw Maria Johanna Catharina de Smit op 2 maart 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! 

 

http://www.rkactiviteiten.nl/?selper=18&find=24+uur+voor
http://www.rkactiviteiten.nl/?selper=18&find=24+uur+voor


 
 
 
 

Gebedskaart ‘Even bidden tot U’ op vrijdag 27 maart 2020 in 
de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen (18.00 – 19.00 uur) 

 
 

 



 
 
 
 

  

Kerken zijn op zondag open 

Zowel de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg als de onze Lieve 

Vrouwekerk in Vlissingen zijn, zolang de maatregelen gelden vanwege het 
Coronavirus, iedere zondag om 09.30 uur tot 11.00 uur geopend voor persoonlijk 
gebed of een moment van stilte. 
 

 
 
 
 
 

Coronavirus: geen Nederlandse bloemen naar Vaticaan 

Vanwege het Coronavirus en met name de maatregelen die de Italiaanse 

overheid heeft genomen om het Coronavirus te bestrijden, gaan er dit jaar met 
Pasen geen Nederlandse bloemen naar het Sint Pietersplein in Rome. 
 
Het zou dit jaar voor de vijfendertigste keer op rijs zijn, dat Nederlandse 
bloemenkwekers met hun bloemen het Sint Pietersplein zouden opfleuren. 
 
 
 
 
 

Caritascollecte maart 2020 

De Caritascollecte in de maand maart 2020 was bestemd voor de Voedselbank 

Walcheren. 
 
Ingezameld 
H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg € 220.55 
Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen  € 151.30 
Zorgcentrum Ter Reede in Vlissingen  €   64.75 
Totaal      € 436.60 
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 
 
 
 
 
 

Stille Omgang Amsterdam afgelast 

Ook de Stille Omgang in Amsterdam, die volgend weekeinde zou worden 

gehouden, gaat vanwege het Coronavirus niet door. 
 



 
 
 
 

  

 

 
 

 

 

 
 
 

 

  

 

 

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

 



 

,,Als je afval scheidt, is dat een gelovige daad’’ 

,,Elke daad die je doet is een gelovige daad. Dus als je afval scheidt, als je 

bewust wat minder consumeert en let op wat je koopt, is dat een gelovige daad en 
dat heeft effect. Daarmee geeft paus Franciscus hoop. Elke daad die iets toevoegt 
aan die beweging naar een betere wereld, naar een wereld die toekomst heeft, 
heeft zin. Dat is een hele hoopvolle boodschap.’’ 
 
Gerard Moorman is theologisch stafmedewerker bij de Konferentie Nederlandse 
Religieuzen (KNR). Van zijn collega’s kreeg hij de bijnaam ‘de groene secretaris’. In de 
laatste podcast van Katholiek Leven spreekt hij over Laudato si’. Deze encycliek van 
paus Franciscus over het milieu verscheen vijf jaar geleden. 
 
,,Het is een geweldig document’’, vertelt Gerard Moorman, ,,nog steeds actueel of zelfs 
actueler dan vijf jaar geleden.’’ En de boodschap van Laudato si’ zal de komende jaren 
niets aan betekenis inboeten, benadrukt hij. De tekst verscheen voorafgaand aan de 
klimaattop van Parijs. Verschillende kerken en religies gaven voor die top verklaringen 
uit en met Laudato si’ legde paus Franciscus behoorlijk zijn gewicht in de schaal. ,,Het 
is geen keuze voor het milieu en tegen mensen. Het is een keuze voor allebei.’’ 
 
Zijn er door Laudato si’ de afgelopen jaren dingen veranderd? Welke impact had het 
document en wat is de belangrijkste boodschap? Over dat laatste zegt Gerard 
Moorman: ,,het is geen keuze voor het milieu en tegen mensen. Het is een keuze voor 
allebei. De belangrijkste boodschap van Laudato si’ is het verband tussen de sociale en 
ecologische problematiek. De manier waarop wij met mensen omgaan, heeft zijn 
weerslag op hoe wij met het milieu omgaan. En andersom.’’ 
 
Paus Franciscus is niet de eerste paus die aandacht vraagt voor het milieu. Paus 
Benedictus kreeg voor hem al de bijnaam ‘de groene paus’. Maar Laudato si’ doet wel 
iets nieuws. ,,We zijn broeders en zusters van de aarde.’’ 
 
,,Het Vaticaan heeft zich al sinds de jaren ’60 uitgelaten over de milieuproblematiek. 
Paus Paulus VI sprak begin jaren ’70 al heel duidelijk over de toekomst van de aarde. 
Paus Johannes Paulus II wees op de opdracht om zorgzaam om te gaan met de 
schepping als een gave van God. De term ‘ecologische bekering’ komt, meen ik, van 
hem. Paus Benedictus XVI was heel consequent in die boodschap van zorg voor de 
schepping. Onder hem werd ook het dak van de aula van het Vaticaan vol gelegd met 
zonnepanelen. Het Vaticaan is volgens mij de eerste klimaat neutrale staat ter wereld. 
Maar Laudato si’ gaat verder. In de plaats van de mens als rentmeester, die wat boven 
en buiten de schepping staat, komt een ander beeld: we zijn broeders en zusters van 
de aarde. Als schepselen van God zijn we verbonden met elkaar. We zijn familie.’’ 
 

,,De mens heeft enorme talenten en gaven die anders zijn dan de andere schepselen 
en daarmee ook grote verantwoordelijkheid”, vertelt Gerard Moorman. “Iedereen heeft 
zijn eigen talenten en komt met een bepaalde gave in de wereld. En al die gaven zijn 
nodig om voorwaarts te gaan. Vind jouw gave en wees je bewust hoe je daarmee kunt 
bijdragen aan het geheel. Je hoeft niet alles te kunnen, maar doe wat je kan en lever zo 
een positieve bijdrage aan een wereld die toekomst heeft.’’ 

▪ Download Laudato si’ in de Nederlandse vertaling van rkkerk.nl 
Bron: Bisdom Breda; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 

https://www.katholiekleven.nl/podcasts/actuele-podcasts/als-je-afval-scheidt-is-dat-een-gelovige-daad
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2017/06/Encycliek-van-paus-Franciscus-Laudato-Si.pdf


 

Mission to Seafarers Vlissingen 

De Mission to Seafarers, het Zeemanshuis, staat in de haven van Vlissingen. 

Misschien bent u er wel eens langs gereden en hebt u gedacht: wat zou daar nu 
gebeuren, want overdag zie je er niets. Dat klopt. Overdag is er niet veel activiteit 
in het Zeemanshuis, behalve de vaste medewerkers die er voor zorgen dat alles 
goed blijft draaien. 
 
Maar ’s avonds is er over het algemeen meer reuring. Dan komen de zeevarenden na 
hun werk, naar het Zeemanshuis om even van hun schip af te zijn. Met het busje 
worden ze opgehaald en ook weer terug gebracht. Maar dat is niet alles wat er gebeurt. 
 
De schepen worden ook bezocht door onze havenpastor, Pascal Handschin. Hij 
bezoekt elke week, samen met twee vrijwilligers, een groot gedeelte van de schepen 
die Vlissingen aandoen. Meestal worden ze hartelijk ontvangen en is er tijd voor een 
praatje. Soms zijn er problemen aan boord en wil iemand wel eens apart met de pastor 
praten. Intimidatie en pesten komt ook veelvuldig voor aan boord van de schepen en wij 
proberen een open oor te zijn voor diegenen die er over durven te praten. 
 
Met de kerst zijn er weer ruim tweehonderd kerstpakketten uitgedeeld, waar de 
zeevarenden altijd blij mee zijn, zie onderstaande foto. 
 
De organisatie draait voor het grootste deel op vrijwilligers en daar kunnen we er nog 
wel wat van gebruiken. Wij zijn nog op zoek naar chauffeurs en winkelmedewerkers. 
Het winkeltje is altijd open van 19.00 tot 21.30 uur. Lijkt het u leuk om wat voor de 
zeevarenden te willen doen, meld u dan aan. Wij kijken naar u uit. 
 
Meer informatie en aanmelden 
Marianne Kloosterboer-Dijkstra, voorzitter Mission to  Seafarers, telefoon: 06-44302963 
of per e-mail via: kloosdijk@zeelandnet.nl  
 
 

Foito: Pascal Handschin 

 

mailto:kloosdijk@zeelandnet.nl


 

Spaans-Nederlandse eucharistieviering 

De volgende katholieke mis in het Spaans - Nederlands vindt plaats op 

Palmzondag. 
 
Op Palmzondag wordt de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem gevierd.  
  
Datum: 5 april  2020 
Aanvang 15.00 uur 
Adres  H.H. Petrus- en :Pauluskerk  

Lombardstraat 1 
  4331 AA  MIDDELBURG 
                   
Graag hopen wij u daar te zien. 
  
Met vriendelijke groeten, 
Werkgroep  
  
E-mail: misacriollazeeland1@gmail.com 
  
   
  
Queridos interesados: 
  
La próxima misa en español tiene lugar el "DOMINGO DE RAMOS" .  
  
El Domingo de Ramos, es el primer día de la Semana Santa, período en que se 
conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Se inicia rememorando la 
entrada de Jesús a Jerusalén.  
  
Fecha  5 de abril 2020 
Hora  15.00 p.m. 
Lugar  H.H. Petrus- en :Pauluskerk  

Lombardstraat 1 
  4331 AA  MIDDELBURG 
 
  
Con mucho gusto contamos con su presencia. 
  
Un cordial saludo, 
Grupo organizar  
 

 

 

Reageren op een artikel in deze nieuwsbrief? 

Stuur uw e-mail naar nieuws@rkwalcheren.nl 

 

 

mailto:misacriollazeeland1@gmail.com
http://es.wikipedia.org/wiki/Semana_Santa
http://es.wikipedia.org/wiki/Jesucristo
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerusal%C3%A9n
mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

Orgelconcert voor de Vastenactie 
   

  

 

  
De Grote Kerk van Terneuzen is op vrijdag 13 maart het decor voor 

een bijzonder benefiet-concert voor stichting Sibusiso in Tanzania. Zeeuws-
Vlaamse organisten spelen op het Valckx & Van Kouteren-orgel. De 
benefietavond is een initiatief van kapelaan Jochem van Velthoven en 
organist Marcel Mangnus. 
 
De organisten treden die avond gezamenlijk op voor een prachtig goed doel: 
Sibusiso in Tanzania. Zij zetten zich al vele jaren met hart en ziel in voor 
gehandicapte kinderen in Tanzania. Kinderen die dankzij Sibusiso kans krijgen op 
een waardig leven. 
  
Het Sibusiso programma in Tanzania is een uniek programma voor verstandelijk 
gehandicapte kinderen en hun families. Sibusiso is een centrum waar kinderen 
tijdelijk worden opgenomen en waar tal van activiteiten plaatsvinden. Daarnaast is 
het programma ‘community based’, wat wil zeggen dat het ook in dorpen, waar de 
kinderen vandaan komen, actief is. Sibusiso streeft ernaar het taboe rond 
handicaps te doorbreken en de acceptatie van verstandelijk  
 
We hopen u, ondanks de toenemende zorgen om het coronavirus te mogen 
begroeten (zonder handen te gehandicapte kinderen in Tanzania te vergroten. 
Sibusiso maakt hierbij geen onderscheid in de religieuze of culturele achtergrond 
van kinderen. 
 
Het bestuur van de Stichting Sibusiso (zowel in Nederland als in Tanzania) bestaat 
uit een team van 'professionele' vrijwilligers. Dit betekent minimale overheadkosten, 
zodat alle gelden ten goede komen van het Sibusiso project. Alle inkomsten worden 
volledig aangewend voor het Sibusiso-project in Tanzania. 
 
Meer informatie over Sibusiso vindt u op www.sibusiso.nl 
De oprichters van Sibusiso zullen bij het Benefietconcert aanwezig zijn om het 
goede doel persoonlijk toe te lichten. Het concert begint om 20.00 uur en is gratis 
toegankelijk. Wel is er in de pauze een collecte voor Sibusiso! Het programma is 
gevarieerd en laagdrempelig: acht organisten, allen uit Zeeuws-Vlaanderen, spelen 
om en om op de beide orgels van de Grote Kerk in Terneuzen.  
  
Meer informatie: https://www.eparochie.nl/diaconie/vastenactie/benefietconcert/ 
 
We hopen u, ondanks de toenemende zorgen om het coronavirus, vrijdagavond te 
mogen begroeten (zonder handen te schudden...). De Grote Kerk van Terneuzen 
biedt voldoende ruimte om indien nodig op gepaste afstand van uw buurman te 
zitten.  
 
De mix van Zeeuws-Vlaamse organisten belooft de concertbezoekers een 
veelzijdige avond. De deelnemende organisten zijn kapelaan Jochem van 
Velthoven, Marcel Mangnus, Bram van Wijck, Frank Kolijn, Rolf 
Wolfensberger, Erwin Neve, Jan Neeteson en Jan Oppeneer. Ieder speelt 
ongeveer een kwartier op het orgel, zodat het programma geschikt is voor een 
groot, divers publiek.  Iedereen is van harte welkom!  

   

https://koorkring-zeeuws-vlaanderen.email-provider.nl/link/rnuwxdimnk/mqhvyd4fks/mbbvstxq2v/2rlt0abknz/fjkwzqvfwo
https://koorkring-zeeuws-vlaanderen.email-provider.nl/link/rnuwxdimnk/mqhvyd4fks/25qgx0y6ek/2rlt0abknz/fjkwzqvfwo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snel een viering op Walcheren zoeken? 

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

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


 

 

Jongerenbedevaart naar Rome gecanceld in verband met corona 

De jongerenbedevaart naar Rome, die gepland stond voor 26 april tot en met 2 mei, 

wordt gecanceld. De organisatie heeft dit besloten met het oog op de toenemende 
verspreiding van het coronavirus in Noord-Italië alsook in Rome. Gerrie Conen, 
projectleider van JongKatholiek en lid van het organiserende kernteam: ,,het is een 
moeilijke beslissing maar als we de risico’s tegen elkaar afwegen lijkt het ons het 
verstandigst om niet te gaan.’’ 
 
Het is een bittere pil voor het kernteam achter de organisatie van de reis, die al bijna tot in 
detail was voorbereid. Er werd uitgekeken naar een bijzondere en inspirerende bedevaart. 
De jongeren die zich hadden aangemeld waren enthousiast, maar met de corona-uitbraak in 
Italië, rees bij hen en hun ouders ook steeds meer de vraag of het nog verstandig was om nu 
te gaan. Sommigen hadden zich uit zorg hierom zelf al afgemeld. 
 
Reisplezier 
Conen: ,,We moesten dit moeilijke besluit nemen, ook met het oog op de annuleringskosten 
van de vliegreis. We hebben met elkaar de inschatting gemaakt hoe over acht weken de 
situatie zou zijn in Italië. Wat als daar op dat moment bezienswaardigheden gesloten zijn met 
het oog op corona? Ook hebben we gezien dat door Rome zelf een internationale 
jongerenbijeenkomst voor begin april is gecanceld. Verder wilden we voorkomen dat we met 
de groep twee weken in quarantaine zouden moeten omdat iemand klachten heeft. We 
vermoedden dat het reisplezier sowieso een stuk minder zou zijn als er de dreiging van het 
virus omheen hangt.’’ 
 
Alles tegen elkaar afwegend bleek zo het besluit om niet te gaan onafwendbaar. De 
deelnemers zijn inmiddels geïnformeerd en krijgen hun geld terug. De organisatie buigt zich 
nog over de mogelijkheden van een nieuwe datum, maar daar is op korte termijn nog niets 
over te zeggen. Mocht deze datum er komen, dan krijgen de jongeren die mee zouden gaan, 
daarvan zo spoedig mogelijk bericht. 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 

 
 

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. 

 



 

 

 

 
 
 
 
■ Woensdag 18 maart 2020 (19.30 uur) 
 Vesper in de Sint Jacobskerk in Vlissingen ter gelegenheid van de 40-dagentijd. 
 
■ 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 leest hier meer over 
elders in deze 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. 

 

mailto:feestindekerk@zeelandnet.nl


 

 

■ 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. 
 
■ Maandag 4 mei 2020 (19.00 uur) 

De Raad van Kerken Vlissingen organiseert ook dit jaar een korte herdenkingsdienst. 
Deze vindt  plaats in het Uitvaartcentrum Overtoom Groen, Van Dishoeckstraat 620 te 
Vlissingen; aan de achterzijde van de begraafplaats. Het landelijke thema is: Geef 
vrijheid door: 2020 – verhalen om nooit te vergeten. 
Na de dienst  is het mogelijk via een hek te voet naar de begraafplaats  te gaan om de 
jaarlijks door de Gemeente Vlissingen georganiseerde kranslegging bij te wonen. 
Deze bijeenkomst vangt aan om 20.00 uur . Ook namens de Raad van Kerken 
Vlissingen wordt een krans gelegd. 
 

■ 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Een goede bui 
doet slecht weer opklaren!!



 

 

 

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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