
NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN 
Onafhankelijk, journalistiek medium 

JAARGANG 14  AFLEVERING 442   27 maart 2020
  

 
           Petrus- en Pauluskerk 

 
 

    

 
         Onze Lieve Vrouwekerk 

                    

 
  Dishoek 

 
    Domburg 

 
     Vrouwenpolder 

 
               Zoutelande

 

 
  

 

 
 
 

Pasen 2020 
 

Pasen gaat altijd door 
Pasen gaat niet op slot 

Het graf zal leeg zijn 
 

Pasen gaat altijd door 
Geloof, hoop en liefde 
Zij  willen altijd door 

 
Pasen gaat altijd door 

in het geloof 
tegen het cynisme 

 
Pasen gaat altijd door 

in de hoop 
van winnende Goedheid 

 
Pasen gaat altijd door 

in de stilte van de kwetsbare liefde 
die menselijk meeleeft. 

 
(Marinus van den Berg) 

 
 

 



 
 
 
 

 

 
 
 

In maximaal 100 woorden  
regelafstand: 1.5 

Doe af en toe maar een spatie meer  … 
En,  een  dringend  advies 

om  minder  woorden  te  gebruiken  … 
Oké?   

Ik  word  er  stil  van  … 
U  doet  niet  aan  waarom  vragen  hè? 

We  houden  contact,  God 
Maar  hoe  dan? 

We  bedenken  wel  wat  … 
GELOOF  is  ook  dromen  over  morgen 

HOOP  begint  bij  verlangen 
LIEFDE  kruipt  waar  het  niet  gaan  kan  … 

Dat  kan  overal  toch?  God? 
 

Tekst: Alida van Veldhoven 

Foto:  Wiel Hacking 

 
 



 
 
 
 

Bisschoppen: geen publieke vieringen tot en met Pinksteren 

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de snelle 

verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse 
bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, 
ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met 
Pinksteren (op 31 mei) afgelast. 
 
De overheid heeft alle bijeenkomsten verboden tot 1 juni, ook die met minder dan 100 
mensen. Eerder werden door de bisschoppen al alle publieke vieringen op zaterdag en 
zondag afgelast, nu zijn dus ook de publieke vieringen door de week afgelast. 
 

Besloten vieringen 
Besloten vieringen zijn alleen nog mogelijk in aanwezigheid van de daarvoor strikt 
noodzakelijke bedienaren en zonder de deelname van andere gelovigen. De kerken 
kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers, die komen voor gebed of om een 
kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle 
maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, 
hygiëne en gezondheid. 
 
Uitvaarten en huwelijken 
Het kabinet heeft aangegeven dat er nog uitzonderingsmaatregelen komen waar het 
gaat om uitvaarten en kerkelijke huwelijken. Als hierover meer informatie beschikbaar 
is, wordt deze zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Mochten er vanuit de parochies 
vragen zijn, dan kunnen deze het beste gericht worden aan het eigen bisdom. 
 
Decreet 
De bisschoppen verwijzen met het oog op de besloten vieringen in de Paastijd verder 
naar het decreet dat de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van 
de Sacramenten op 19 maart 2020 in verband met het coronavirus heeft uitgevaardigd: 
‘Ten tijde van Covid-19’. De tekst van het decreet is in het Nederlands vertaald door de 
Nationale Raad voor Liturgie (NRL). De bisschoppen blijven het belang van het 
gebed benadrukken in deze tijden waarin het coronavirus heerst. 

▪ Gebed van de bisschoppen; 
▪ Gebedskaart voor de geestelijke communie; 
▪ Rozenkransgebed; 
▪ Noveengebed tot Onze Lieve Vrouw ter Nood. 

 
Bron: Bisdom van Breda; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 

Misa Criolla 

In verband met het Coronavirus hebben we besloten om de viering van 5 april af 

te gelasten.  Inmiddels heeft de R.-K. kerk van Nederland besloten om tot en met 
Pasen geen vieringen meer te houden. 
De volgende Spaanstalige viering wordt dan op zondag 6 september 2020 om 15.00 

uur in de H.H. Petrus en Pauluskerk in Middelburg gehouden. We mogen hopen, dat de 

rust in ons land dan wel weer teruggekeerd is. 

https://rkliturgie.nl/nieuwsberichten/romeins-decreet-paastriduum-en-corona-pandemie
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2020/03/20190116-%C2%A9RamonMangold-gebedv2.jpg
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2020/03/Gebedskaart-corona-2020-def.pdf
https://www.bisdomvanbreda.nl/nieuws/zo-bid-je-de-rozenkrans-gratis-download-voor-parochies/
https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4074&t=Noveengebed+coronavirus


 
 
 
 

Vastenactie ‘Werken aan je toekomst’ (deel 5) 

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: Mobiele school voor kwetsbare groepen in Bangladesh 
 
De afgelopen weken hebben we al kunnen lezen over projecten waarbij 
beroepsonderwijs geboden wordt en jonge mensen in staat gesteld worden een 
onderneming te starten om zo niet alleen in hun eigen onderhoud te voorzien, maar ook 
dat van hun familie. Kwetsbare groepen mensen, alleenstaande vrouwen, mensen met 
een beperking, minderheden, worden ook geholpen met het geld van Vastenactie. 
 
In het zuiden van Bangladesh leven de armste mensen veelal van landbouw. Door 
klimaatverandering gaan oogsten steeds vaker verloren. Hierdoor groeit de armoede, 
die kwetsbare groepen extra treft. Een beroepsopleiding biedt uitkomst.  
 
Wat is er aan de hand? 
Bangladesh, in Zuidoost-Azië, bestaat grotendeels uit een laagvlakte, waardoor het land 
gevoelig is voor de gevolgen van klimaatverandering: langere periodes van droogte, 
intensievere moessonregens en meer orkanen. De uitgestrekte rivierdelta in het zuiden 
raakt vaker overstroomd, waardoor zeventig procent van de landbouwgrond al is verzilt. 
Oogsten gaan verloren en meer dan de helft van de mensen leeft er onder de 
armoedegrens. De armste mensen leven veelal alleen van de landbouw. Ze hebben 
geen andere bron van inkomsten, wat hen extra kwetsbaar maakt. Het gaat vooral om 
mensen met een beperking, vrouwen en minderheden. Culturele tradities en sociale 
uitsluiting maken het voor hen extra moeilijk een inkomen te verdienen. 
 
Wat willen we bereiken? 
De organisatie Caritas Bangladesh wil vrouwen die aan het hoofd van een huishouden 
staan (meestal weduwen en alleenstaande moeders), mensen met een beperking en 
minderheden in staat stellen een inkomen te verdienen, waarmee ze hun familie kunnen 
onderhouden. Dit draagt bij aan het veranderen van de negatieve beeldvorming over 
deze groepen. 
 In dit project volgen 200 mensen een beroepsopleiding naar keuze. Daarna kunnen de 
deelnemers met meer zelfvertrouwen solliciteren. Het doel is dat tachtig procent van 
hen na de opleiding betaald werk vindt. Hierdoor verbetert het leven van de deelnemers 
én hun families.  
 
Hoe doen we dat? 
Caritas Bangladesh biedt een beroepsopleiding aan in losse modules, die zijn 
aangepast aan de doelgroep. De beoogde deelnemers hebben vaak beperkte 
mogelijkheden om te reizen, dus komt de opleiding komt naar hen toe, met mobiele 
scholen. Marktonderzoek moet uitwijzen welke mogelijkheden voor banen er zijn en er 
worden contacten gelegd met lokale ondernemers. Deelnemers die zelf een bedrijfje 
willen beginnen krijgen een klein startkapitaal. De lokale overheid steunt het project en 
stelt ruimte voor de mobiele scholen beschikbaar. 
Doneer aan Vastenactie en geef deze kwetsbare groepen de kans op een opleiding en 
betaald werk. 



 
 
 
 

 
 

 

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 6: Tot slot een samenvatting van het project…… 
 
 
Vastenactiewerkgroep 
Insa van Duin, Lisanne Jacobs, Francis Toorop, Ger van Waegeningh, Iwonka 
Turczynowicz en Leo Speckens 
 
 

 

 
In onze nieuwsbrief leest u ook nieuws 

dat u nergens anders leest! 
 

 
 
 
 
 

Dank jullie wel 

Mevrouw Conchita Kleinjan belde met een van de leden van de R.-K. werkgroep 

Ter Reede om te zeggen dat ze de kaart en het bijbehorende briefje zo ontzettend 
gewaardeerd had. Troostvol in deze moeilijke tijd. 
 
In onze vorige nieuwsbrief schonken we aandacht aan deze kaartenactie van de 
werkgroep. Overigens kwamen er meer dankbare reacties bij de werkgroep binnen. 
Ook dat is ‘omzien naar elkaar’. 
 
 
 



 
 
 
 

Gerda de Boevere overleden 

Op 17 maart 2020 is in Zorgcentrum Ter Reede Vlissingen mevrouw Gerda de 

Boevere - de Paauw overleden. Zij bereikte de mooie leeftijd van 97 jaar. 
 
 
Door: Jeannette Vrancken 
 
 
Gerda was een echt mensenmens. Eind jaren 90 werd Gerda gevraagd  om deel te 
nemen binnen de werkgroep Der Boede. Samen met andere vrijwilliger(st)ers hielp zij in 
Der Boede bij de R.K. vieringen op de zaterdag ochtenden. Leen Minderhoud had haar 
gevraagd om zich daarvoor in te zetten hetgeen zij dan ook met veel aandacht en liefde 
heeft gedaan tot aan de laatste feestelijke viering die in 2009 die in Der Boede 
gehouden werd. 
 

Foto: familie De Boevere 

 
Aangezien er nog een andere 
werkgroep (R.-K. Vieringen Ter Reede ) 
bestond, die met een tekort aan 
menskracht zaten, werd de Der 
Boedegroep benaderd en uitgenodigd 
om nu hun vrijwilligerswerk voort te 
zetten in de Ter Reedewerkgroep.  
 
 
Gerda wilde echter wat rustiger aan 
doen en ging zich vanaf dat moment 
inzetten binnen de koffieschenkwerk-
groep in de Onze Lieve Vrouwekerk. 
Samen met haar echtgenoot Peet, 
verzorgde zij als het haar beurt was, na 
de viering een lekker kopje koffie of 
thee. 
 
 

 
Lang heeft zij dat gedaan, maar na een poos ging het door gezondheidsredenen minder 
goed met haar. Gelukkig was er binnen die groep iemand die Gerda ophaalde en 
zodoende kon zij toch nog lang actief blijven binnen de parochie. Hetgeen haar goed 
deed. 
 
Gerda was heel lang Lid van het Katholieke Vrouwen Gilde in Vlissingen. In het In 
memoriam, geschreven door Leonie van den Berg wordt Gerda dan ook omschreven 
als een lieve, betrokken maar vooral vrolijke vrouw. 
 
Moge zij rusten in Vrede. 
De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden. 



 
 
 
 

In memoriam: Hubertus Cornelis (Ben) Kuijt 
(Rotterdam 17 mei 1935 – Vlissingen 20 maart 2020) 
 
Mijn vader was een zeer sociaal en vrijgevig man, zowel in daden als materieel. Hij was 
dan ook, samen met mijn moeder een graag geziene gast in onze Martinuskerk in 
West-Souburg. Hij zat in het kerkbestuur en was penningmeester. Hij was nauw 
betrokken bij de bouw van de pastorie, die naast de kerk gebouwd werd, en was erg 
verheugd met de betrekking ervan door pastoor Van den Bosch. 
 
Hij was ook nauw betrokken bij het bouwen van het pijporgel. Volgens mij heeft hij daar 
nog aan getekend, maar in ieder geval heeft hij een paar van die orgelpijpen gelijmd 
voordat ze in het groter geheel werden geplaatst.  
 
Hij gaf hand- en spandiensten waar hij 
maar kon. Het schoonmaken van de 
kerk, de communie uitreiken op drukke 
zondagen naast de pastoor, maar ook 
bij de coördinatie van de misdienaars.  
 
Eens per jaar gaven mijn vader en 
moeder een groot feest voor alle 
misdienaars. In het begin in de pas 
geopende pastorie waar de pastoor 
pannenkoeken bakte voor iedereen, 
maar later ook bij ons thuis, waar mijn 
moeder voor de pannenkoeken zorgde.  
 
En samen bezochten ze ook mensen 
waar dat nodig was, of om contact te 
houden met mensen die verhuisd 
waren. 
 Foto: familie Kuijt 

 
Met de sluiting van de Martinuskerk hielden ook alle activiteiten van mijn ouders op. 
Mijn vader en moeder hielden wel contact met veel mensen. Elk jaar een persoonlijke 
kaart met Kerstmis. Mijn vader was maandenlang bezig om voor iedereen iets 
persoonlijks te schrijven. En na Sinterklaas ging de hele stapel kaarten op de post. Dit 
had als gevolg dat er ook weer kaarten of hele brieven terugkwamen. Wij, kinderen, 
werden dan van alle wel en wee van iedereen op de hoogte gehouden. 
 
Mijn vader leed al 3 jaar aan de gevolgen van een hersenbloeding waardoor hij een 
hele stap terug heeft moeten doen. Lopen en spreken ging haast niet meer. Toch bleef 
hij samen met mijn moeder genieten van wat nog wél kon. Na een operatie en een 
longontsteking is hij niet meer hersteld. Hij is op vrijdag 20 maart in het bijzijn van mijn 
moeder en verplegend personeel van Scheldehof gestorven. 
 
Ben Kuijt was drager van de eremedaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje-
Nassau. 
Mary-Eleonore Dommeck 
 



 
 
 
 

‘Maria die de knopen ontwart’ 

In de vorige nieuwsbrief stond een deel uit een lied voor 'Maria die de  

knopen ontwart', waar vicaris drs. Paul Verbeek vorig jaar een aardig boekje  
over heeft geschreven. 
 
 
 
 
De tekst was gebruikt door de R.-K. 
werkgroep Ter Reede bij kaarten die ter 
bemoediging zijn bezorgd bij bewoners 
van de Zorgcentra Ter Reede en 
Scheldehof in Vlissingen, die als gevolg 
van de preventieve Coronamaatregelen 
voorlopig niet meer naar de wekelijkse 
viering in Ter Reede kunnen komen. 
 
 
 
 
De uitbeelding van 'Maria die de knopen 
ontwart' is zojuist verwerkt in een icoon 
(zie foto). Hierop zijn enkele elementen 
toegevoegd, vooral gebaseerd op een 
schilderij uit 1687 in Augsburg dat in het 
boekje van vicaris Paul Verbeek is te 
vinden. Het beeld van het ontwarren van 
knopen is terug te voeren op Irenaeus 
van Lyon, een kerkvader uit de 2e eeuw. 
Een officiële Latijnse aanduiding voor 
'Maria die de knopen ontwart'  bestaat - 
voor zover bekend-  niet, maar na 
raadpleging van een classicus is de 
mooie term Maria Enodatrix gekozen. 
 
 
 

 

 
Foto: Nicolette  Meulenbroek 

 
 

 
 
 
 

Moge de Heer ons allen wijsheid, kracht en geloof geven in de 
toekomst die anders zal zijn dan de wereld waarin we nu leven. 

René Heinrichs, aalmoezenier b.d. 



 
 
 
 

Advies: vieringen van Eerste communie en Vormsel laten 
uitvallen 

Met het oog op de crisis die het coronavirus veroorzaakt, adviseert het Bisdom Breda 

de parochies van het bisdom om vieringen van de Eerste Heilige Communie en het 
Heilig Vormsel uit te stellen. Veel van deze vieringen zijn gepland in de periode na 
Pasen. Ook de catechetische voorbereiding op deze sacramenten vallen onder dit 
advies. 
 
Niet verantwoord 
Naar het oordeel van het Bisdombestuur is het niet verantwoord om de vieringen te 
laten doorgaan. Om die reden adviseert het bisdom dringend om zulke vieringen te 
laten uitvallen en de kinderen die nu niet kunnen meedoen te laten aansluiten bij de 
voorbereiding en de vieringen van de Eerste Heilige Communie en het Vormsel van het 
volgende werk- of schooljaar. 

,,Iedereen zal de spanning voelen tussen de noodzaak van 
‘sociale distantie’ om het coronavirus af te remmen en de 

geestelijke nabijheid die juist in onze tijd zo van belang is.’’ 

Ingrijpend besluit 
In een brief aan de parochies schrijft secretaris-generaal Ben Hartmann: ,,We realiseren 
ons dat dit voor de communicanten, de vormelingen en hun ouders een ingrijpend 
besluit is. Voor hen en voor de betrokken parochievrijwilligers is het daarom van belang 
dat de pastorale teams in onze parochies in deze kwestie hetzelfde beleid volgen.’’ 
 
,,Iedereen zal de spanning voelen tussen de noodzaak van ‘sociale distantie’ om het 
coronavirus af te remmen en de geestelijke nabijheid die juist in onze tijd zo van belang 
is. Als we ons samen houden aan de beperkingen ten dienste van onze gezondheid en 
die van anderen, zullen we ook samen deze crisis te boven komen,’’ aldus Hartmann. 
 

 

 
 

 



 
 
 
 

Lock down (Vergrendeling) 
Ja, er is angst. 
Ja, er is isolatie. 
Ja, er wordt gehamsterd. 
Ja, er is ziekte. 
Ja, er is zelfs dood. 
 
Maar, 
Ze zeggen dat je in Wuhan na zoveel jaren van lawaai 
de vogels weer kan horen zingen. 
Ze zeggen dat na slechts een paar weken van rust 
de lucht niet langer stijf staat van de smog 
maar blauw en grijs en helder is. 
 
Ze zeggen dat in de straten van Assisi 
mensen elkaar toezingen 
over de lege pleinen 
en hun ramen openhouden, 
zodat zij die alleen zijn 
de geluiden van families 
om hen heen kunnen horen. 
 
Ze zeggen dat een hotel 
in het westen van Ierland 
gratis maaltijden aanbiedt 
en bezorgt bij hen die aan huis gebonden zijn. 
Vandaag is een mij bekende jonge vrouw 
druk bezig om in haar buurt 
flyers te verspreiden met haar nummer, 
zodat de ouderen iemand hebben 
die ze kunnen bellen. 
 
Vandaag bereiden kerken, synagoges, 
moskeeën en tempels zich voor 
om dakloze, zieke en vermoeide mensen 
te kunnen verwelkomen 
en onderdak te bieden. 
 
Over de hele wereld beginnen mensen 
te vertragen en te reflecteren. 
Over de hele wereld kijken mensen 
op een nieuwe manier om naar hun buren. 
Over de hele wereld worden mensen 
ontvankelijk voor een nieuwe realiteit, 
voor hoe groot we eigenlijk zijn 
en hoe klein onze feitelijke controle, 
voor wat er werkelijk toe doet. 
Voor liefde. 
Dus we bidden en realiseren ons: 
Ja, er is angst, 
maar er hoeft geen haat te zijn. 



 
 
 
 

Ja, er is isolatie, 
maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn. 
Ja, er wordt gehamsterd, 
maar er hoeft geen gierigheid te zijn. 
Ja, er is ziekte 
maar de ziel hoeft niet te lijden. 
Ja, er is zelfs dood, 
maar er kan altijd 
een wedergeboorte van liefde zijn. 
Word je bewust van de keuzes die je maakt 
voor je leven nu. 
Vandaag: Adem. 
 
Hoor, 
achter de fabrieksgeluiden van je paniek, 
zijn de vogels weer aan het zingen, 
klaart de hemel op, 
is de lente in zicht. 
 
En altijd worden we omringd door Liefde. 
Open de ramen van je ziel. 
En al ben je niet in staat 
om de ander over het lege plein aan te raken: 
Zing. 
 
Richard Hendrick, OFM 
13 maart 2020 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Koning Willem-Alexander in TV-toespraak: 
 
 
 

,,Coronavirus niet te stoppen, 
eenzaamheidsvirus wel’’ 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieve moeder Maria, 
Onze Lieve Vrouw van Altijd 
Durende Bijstand, 
bid voor ons. 
 

 

 
Bron: nieuwsbrief Vicariaat 
Middelburg/Breda 
 
 

 
 
 

 

Lief en leed 

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

Overleden 

Mevrouw Gerda Ugenie de Boevere-de Paauw op 17 maart 2020 

De heer Hubertus (Ben) Cornelis Kuijt op 20 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! 

 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Nieuwsbrief H. Maria Parochie 
 

Als eerste met het laatste nieuws! 
 

 
 
 

 

 

 
 

Gedenken wij onze overledenen 

Omdat er nu geen kerkvieringen zijn waarin bij de voorbede de namen genoemd 

worden van hen die onlangs in onze parochie zijn overleden, vermelden we hen in 
deze nieuwsbrief. 
  
Laten we bidden voor: 
Fernanda Hubrechsen     Beryl van der Meulen-Manock 

Eduard van Oppen      Jeanne Alofs-de Cock 

Riet de Smit      Gerda de Boevere-de Paauw 

Ben Kuijt 



 
 
 
 

Klokken van troost en hoop 

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen 

raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. 

 

Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de 

kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten 

hun deuren sluiten. 

 

Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te 

verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om komende woensdag van 

19.00 - 19.15 uur de kerkklokken te luiden. 

 

De Raad sluit hierin aan bij een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijs-

kerk in Rotterdam. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen 

met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de 

kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn 

en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van 

medemensen. 

 

 

 

 

 

 

 

Eucharistievieringen op televisie en radio 

Zondag, 10.00 uur, NPO2, rechtstreekse televisie-uitzending van de 

eucharistieviering in de Petruskerk in Roelofarendsveen. Voorganger is pastoor 
Jack Glas. 
 
Voorafgaand aan de eucharistieviering kunt u vanaf 09.45 uur kijken en luisteren naar 
het geloofsgesprek. Leo Feijen praat zondag met Iwan Osseweijer. Hij weet zich 
geroepen om de deuren van de kerk te openen en Gods Woord te verkondigen. Dat 
doet hij op een laagdrempelige en realistische wijze. Diaken in de bollenstreek en bij 
uitstek een vertegenwoordiger van de kerk die gegrepen wordt door de Bijbel. 
 
Radio 
Voorts kunt u iedere werkdag om 09.00 uur en 19.00 uur naar een eucharistieviering 
luisteren bij Radio Maria. Op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur. 
 
Iedereen in Nederland kan Radio Maria ontvangen via DAB+, internet of de via app 
voor telefoon en tablet. 

 



 
 
 
 

Kloostermagazine.nl 
Mooie artikelen en interviews kunt u op deze website ook de uitleg over lezingen 
volgen. 
 
Dagelijks kunt u via deze website bovendien het getijdengebed bij de trappisten en/of 
trappistinnen volgen. 
 
Een bezoekje waard: www.kloostermagazine.nl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ruud Louwes benoemd tot vice-voorzitter parochiebestuur 

Op 18 maart jl. heeft  bisschop Jan 

Liesen de heer Ruud Louwes uit 
Middelburg benoemd tot 
vicevoorzitter van het parochie-
bestuur. Aansluitend heeft pastoor 
drs. Fons van Hees hem volmacht 
verleend om als zijn vervanger op te 
treden bij tal van gelegenheden en 
zaken. 
 

Het parochiebestuur is blij met deze 
benoeming. We feliciteren Ruud en 
hopen de prettige samenwerking te 
kunnen voortzetten. 
 
De benoeming van Ruud betekent 
ook, dat we wederom op zoek dienen 
te gaan naar een nieuw bestuurslid, 
bij voorkeur een vrouw, bij voorkeur 
uit Vlissingen. Dus dames........ 

 

 

Parochiebestuur H. Maria Parochie 
Walcheren 

 

 

http://www.kloostermagazine.nl/


 
 
 
 

Vanavond ‘24 uur voor de Heer’ in de Onze Lieve Vrouwekerk 
Vlissingen 

Vandaag, vrijdag 27 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.’’ 
 
Wilt u de Voedselbank Walcheren steunen? Breng dan levensmiddelen mee. Deze 
kunnen worden verzameld bij het altaar in de Onze Lieve Vrouwekerk. Wilt u de 
Voedselbank financieel steunen? Maak dan uw gift over op rekeningnummer 
NL70RABO0102374341 t.n.v. Stichting Voedselbank Walcheren 
 
Lees op de volgende pagina de Gebedskaart. 
 
 
 
 
 
 

 

Eucharistieviering van de dag 

Sinds woensdag 18 maart verzorgt de KRO-NCRV vanuit de rooms-katholieke 

St. Vituskerk in Hilversum dagelijks een live stream van de heilige mis in de 
ochtend en een dagsluiting in de avond. 
 
In de ochtenduitzending van 09.30 – 10.30 uur celebreert pastoor Jules Dresmé de 
eucharistieviering vanuit de Mariakapel van de Sint-Vitus in Hilversum. 's Avonds 
verzorgt pastoor Dresmé een dagsluiting met gebed en bemoedigend woord. Hierin 
neemt hij de gebeden mee die ingezonden kunnen worden via een speciaal daarvoor 
geopend e-mailadres dagintentie@kro-ncrv.nl. 
 
Wilt u deze viering vanuit uw huiskamer bijwonen? Klik dan op: 

https://www.rkwalcheren.nl/vieringen 

 

mailto:dagintentie@kro-ncrv.nl
https://www.rkwalcheren.nl/vieringen


 
 
 
 

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

 
 

 



 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

  

 

 

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

 



 

Middelburg VÓLkoren gaat dit jaar niet door 

Met pijn in het hart heeft de organisatie van Middelburg VÓLkoren besloten om 

het festival van 6 en 7 juni a.s. te annuleren. 
 
Het Corona-virus houdt ons allemaal in de greep en de zorgen over de gezondheid, 
maatschappelijke en economische gevolgen zijn elke dag nieuws. De overheid treft 
allerlei maatregelen om een verdere verspreiding van het virus te voorkomen, zodat de 
gezondheidszorg gegarandeerd kan blijven. Afgelopen week zijn de landelijke richtlijnen 
nog verder aangescherpt. Dit geeft vooralsnog duidelijkheid tot 6 april 2020. Wat er 
daarna gebeurt kan niemand voorspellen. 
 
Zelfs als er op 6 april besloten wordt dat de maatregelen afgezwakt worden blijft het nog 
onzeker wanneer grote groepen mensen weer toegelaten worden tot evenementen. 
 
De organisatie van Middelburg VÓLkoren voelt deze druk en verantwoordelijkheid ook. 
Om op financieel en organisatorisch vlak de risico’s in te perken, annuleren we ons 
evenement. 
 
Nieuwe inschrijving 
We hopen in september een nieuwe editie te kunnen starten met een nieuwe 
inschrijving, nieuwe loting en hernieuwd enthousiasme! 
 
Alle deelnemende koren en wachtlijstkoren worden op de hoogte gesteld en we hopen 
iedereen volgend jaar weer in het stadshart van Middelburg te horen zingen, te zien 
genieten in goede gezondheid. Noteer alvast in uw agenda: eerste weekeinde van 
2021! 
 
Voor vragen: Thea Landman secretaris Middelburg VÓLkoren 06 38127568. 
 
 
 

 

 

 

 
 

Vanavond, NPO 2, 17.55 uur 

Een extra uitzending van het programma Urbi et Orbi van KRO-NCRV. 

 
In verband met de Coronacrisis zal paus Franciscus op (een leeg) Sint Pietersplein in 
Rome voorgaan in gebed. 
 
De paus zal de plechtigheid afsluiten met de zegen Urbi et Orbi.        
 



 

 

 H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN 

___________________________________________________________ 
                                                                                                 
 
Omkleed met kwetsbaarheid en luister, 
met leegte en overvloed 
is een mens nooit voor altijd gedoemd 
tot duistere wanhoop. 
Zelfs in een leven doorgroefd van beproevingen 
Baant de hoop zich een weg 
    Frere Roger Schutz, Taizé 
 
 
 
24 maart 2020 
 
Beste Parochianen van de Heilige Maria Parochie Walcheren, beste lezer, 
 
We zitten klem in de Coronacrisis …Het Corona-virus dringt meer en meer op door de 
hele wereld. De dreiging van ziekte en dood heeft zo’n weerga dat we ons daar 
helemaal niets bij kunnen voorstellen. En toch is het zo. De woorden van frere Roger, 
die hierboven staan: een leven doorgroefd met beproevingen…Wij  ondervinden  ‘de 
beproevingen’ aan den lijve. Want, ondertussen zitten we een week thuis: kinderen van 
school – bijna zonder hun vriendjes. Met hun ouders die hen zelf de schoollessen 
geven. Daarbij moeten ze vaak ook nog werken. Ouderen die vaak alleen zijn, ook zelfs 
in de zorginstellingen. Ze missen hun kinderen die hen niet kunnen bezoeken. 
Ondernemers met hun grote zorgen. De zieken voor wie we bidden dat ze mogen 
genezen. De overledenen voor wie we bidden dat ze in Gods geborgenheid zijn. We 
bewonderen de zorggevenden voor hun inzet, de regering voor hun afgewogen 
kordaatheid, de premier en de koning voor hun bemoedigende woorden. In alle 
spanning zijn we blij verrast door de creatieve blijken van solidariteit en goedheid, die in 
deze beklemmende toestand aan de mensen wordt ontlokt. We leven deze dagen in 
‘sociale onthouding’ op anderhalve meter afstand van elkaar. 
 
Aandacht voor elkaar … 
We zijn – samen - allemaal terug geworpen op onszelf. Zoiets hebben we nog nooit 
meegemaakt. Daarom is het zaak dat we –zeker nu – naar elkaar blijven omkijken. 
Beter gezegd: omhoren. 
Ook in onze parochie zijn er  de mooie initiatieven van het telefonisch contact hebben 
met mensen die alleen zijn. En ook ‘kaarten –actie’ – een ansichtkaart schrijven aan 
ouderen in het verpleeghuis. 
Acties die tonen en voelbaar maken dat mensen niet vergeten worden! Dat we 
aandacht voor elkaar blijven hebben. Denk eens na over uw eigen kring of er geen 
mensen zijn die aandacht nodig hebben. Bel hen op, email hen of schrijf een kaart. Dat 
zal goed doen. 
 
 
 
 
 



 

Beleving van ons geloof … 

• Wat heel onthutsend is, is dat we ons geloof niet samen kunnen vieren, zelfs niet 

op de kerndagen ervan: Goede Week en Pasen.  

• Met de bisschoppen  verwijzen wij naar: https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/ 

• en naar https://www.radiomaria.nl/ van Radio Maria. Bovendien kunnen de 

volgende sites ons tegemoet komen in onze vraag naar geestelijk voedsel: 

https://www.jezuieten.org/ignatiaanse-spiritualiteit/ignatiaans-

gebed/gebedsvormen/het-levensgebed/, natuurlijk onze eigen website: 

www.rkwalcheren.nl en de gratis digitale nieuwsbrief. 

• Op de website en in  de digitale nieuwsbrief vindt u mogelijkheden om op 

bepaalde dagen en uren de kerken in de parochie te bezoeken om daar uw 

gebeden bij de Heer te brengen. 

• De voorbereidingen op de Eerste Communie en het Vormsel en de viering ervan 

zijn uitgesteld. 

• Aarzel niet uw pastores te benaderen: pastor Ria Mangnus 06 42360493,  

pastoor Fons van Hees 06 13281235, pastor Alida van Veldhoven: 06 

 29373102 

• Afgelopen dinsdag (24 maart) kwam  het bericht  van de Nederlandse 

bisschoppen dat alle publieke liturgievieringen voor de gehele Paastijd, tot en 

met Pinksteren (31 mei), afgelast worden. 

• In de gratis digitale nieuwsbrief, die wekelijks verschijnt, kunt U de meest recente 

berichtgeving lezen (email: nieuws@rkwalcheren.nl) 

 

Bidden 
In ons bidden kunnen en mogen we God om kracht vragen als we bang zijn.  In de 
stilte onze nood en die van onze dierbaren bij Hem brengen. 
Nu we in deze periode niet samen kunnen komen, vallen we terug op ons eigen 
bidden. Kies een moment op de dag. Maak een eigen plek of samen met 
huisgenoten. Steek een kaars aan. Ga gemakkelijk zitten. Haal diep adem en richt je 
tot God. Bidt de Rozenkrans: https://www.rkwalcheren.nl/inspiratie/rozenkrans/ 
 
Het gebed helpt ons te beseffen dat we niet alleen zijn in onze pijn. Maar dat Hij er 
is, die ons het leven heeft geschonken en ons de weg daardoorheen wijst door het 
leven, lijden en sterven van Jezus zijn Zoon. Mogen we aandacht blijven houden 
voor elkaar, voor elkaar bidden en ondersteunen waar we ook kunnen. Dan geven 
we er uitdrukking aan  dat de Heer er ook nu is en dat Hij ons nu niet en nooit niet in 
de steek laat.   Moge de hoop zich een weg banen. 
 
Verbonden in Christus, 
 
Bij afwezigheid, Wiek Hacking pastoraal werker-teamleider, 
Fons van Hees, pastoor, 
Ria Mangnus, pastoraal werkster, 
Alida van Veldhoven, pastoraal werkster. 

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/
https://www.radiomaria.nl/
https://www.jezuieten.org/ignatiaanse-spiritualiteit/ignatiaans-gebed/gebedsvormen/het-levensgebed/
https://www.jezuieten.org/ignatiaanse-spiritualiteit/ignatiaans-gebed/gebedsvormen/het-levensgebed/
http://www.rkwalcheren.nl/
mailto:nieuws@rkwalcheren.nl
https://www.rkwalcheren.nl/inspiratie/rozenkrans/


 

 
 



 

Een kruis door Pasen, heel Nederland in de woestijn 

De Nederlandse bisschoppen kondigden 18 maart j.l. af dat in verband met het 

Coronavirus alle vieringen van Palmpasen, het Paastridiuüm en Pasen dit jaar 
worden afgelast. De kerken blijven waar mogelijk open om te bidden of een kaars 
aan te steken. 
 
 
Door Marieke Drent (katholiek.nl) 
 

We zitten midden in de vastentijd, we volgen Jezus’ voorbeeld en trekken ons 40 dagen 
terug in de woestijn. In de vastentijd staan we stil, zijn we bewuster bezig met ons 
handelen en maken we tijd voor bezinning. Deze reis naar binnen is een confrontatie 
met onszelf. Dit alles om na Pasen te beginnen met een schone lei, je gedragen te 
weten en in dankbaarheid het leven in liefde te omarmen. Af en toe is het nodig om 
even uit de sleur van het dagelijks leven een moment te nemen om stil te staan. Hoe en 
of je meedoet aan dit vasten is een keuze die men individueel maakt. 
 
We kunnen echter zeggen dat op dit moment heel Nederland (bijna heel de wereld) in 
een woestijntijd terecht gekomen is. Er wordt ons dringend verzocht om ons terug te 
trekken en afstand van elkaar te bewaren. In ons hele handelen worden we geacht 
bewuster om te gaan met hygiëne en besmettingsgevaar. We worden verzocht om 
rekening met elkaar te houden. Iedereen wordt uitgedaagd om te vasten. Toch zijn we 
angstig en onzeker want we leven in een wereld die we niet kennen. We kennen nu een 
wereld waarin men voorbereid wil zijn voor het onbekende en waar hamsteren de enige 
oplossing lijkt voor houvast. 
 
Hoe kunnen we in deze tijd van eenzaamheid, angst en onzekerheid ons verbonden 
voelen met elkaar? In deze crisis ga je samen de strijd aan met een onzichtbare vijand 
die ons kan verzwakken, beschadigen of erger. Het weten dat meewerken aan deze 
barrières deze vijand klein zou moeten krijgen geeft hoop. Op deze manier ben je meer 
dan ooit verbonden met elkaar. Door te delen in hoop, in nabijheid (op afstand) en door 
rekening te houden met elkaar voel je steun. De vertaling van het Spaanse woord 
Corona is ‘kroon’. Wanneer dit in het licht van goede vrijdag wordt gehouden, kun je 
zeggen dat het Coronavirus de doornenkroon is die de wereld op z’n kop zet. We 
treuren met diegenen die een dierbare verliezen en we klappen mee met hen die zo 
hard vechten om mensen in leven te houden. 
 
Na de vastentijd is de belofte dat het Pasen wordt. Dat het donker voorbij zal gaan en 
het licht overwint. Het mooie van de vieringen rondom Pasen is dan ook dat het van 
donker naar licht gaat. Wanneer je met velen in de kerk zit, alle lichten uit zijn, mag het 
licht van de paaskaars binnenkomen en onze kaarsjes aansteken. Als een lopend 
vuurtje komt er zo steeds meer licht de kerk binnen. Het mysterie van Pasen kan gaan 
leven in je hart en het vuur van de liefde wordt doorgeven. Dit jaar zal deze ervaring in 
de kerk helaas uit blijven. In de gemeenschappelijke verklaring is te lezen dat de 
bisschoppen deze keuze met pijn in hun hart hebben gemaakt. 
 
Is het niet aan ons om het vuur van Pasen door te geven aan elkaar, juist in deze 
woestijntijd? In de Bijbel staat dat wanneer je onder lasten gebukt gaat je mag leunen 
op God die het mee wil dragen. God die het al gedragen heeft door Christus aan het 
kruis. 
 



 

Pasen brengt een boodschap van hoop omdat het een belofte geeft dat het donker 
nooit het laatste woord heeft. In deze tijd waar je zoekt naar nieuwe vormen van 
verbinding kun je kijken naar hoe God met ons verbonden wil zijn, namelijk in liefde die 
angst laat verdwijnen. Wij worden uitgenodigd door God om, in deze tijden van nood, 
een bron in onszelf aan te boren waar wij mogen ervaren dat Hij ons lief heeft. Laten wij 
ons vervullen met Gods liefde en dit licht doorgeven. 

Dit is niet het jaar waarop er een kruis gezet wordt door Pasen. Nee! Dit is het jaar 
waar het Pasen is in de woestijn. 
 
 
 
 

Caritas collecteert ook in april! 

In de maand april gaat de Caritascollecte gewoon door. U kunt uw bijdrage op 

het rekeningnummer storten dat onderaan dit bericht staat. 
 

De collecte is deze maand bestemd voor onze eigen kas. De eigen kas wordt gebruikt 
om een bijdrage te leveren in hulpvragen in onze directe omgeving.   
Mocht u iemand kennen die in deze tijd onze hulp kan gebruiken, of kunt u zelf onze 
hulp gebruiken, laat het ons dan weten. 
 
Caritas@rkwalcheren.nl  
Rekeningnummer: NL 82 RABO 0117 0296 61, t.n.v. Caritas Walcheren, onder 
vermelding van  ‘collecte voor eigen kas’. 
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H. Pater Damiaanparochie 
en 
H. Maria Parochie Walcheren   

 

Onderwerp: Communie- en Vormselvieringen gaan niet door.         25 maart 2020 

Beste ouders, 

U heeft dit jaar een kind opgegeven voor de 1e H. Communie of voor het H. Vormsel. 

Alle parochiekernen waren al enthousiast gestart met de communievoorbereiding, we 

hebben elkaar gezien op de ouderavond en de communicantjes hebben al één of 

meerdere bijeenkomsten gehad. De vormelingen moesten nog starten. In de H. Maria 

Parochie Walcheren was net een ouderavond geweest en in de H. Damiaanparochie 

waren we nog in de opstartfase van de vormselvoorbereiding. Helaas hebben we al 

deze activiteiten stil moeten leggen. Ook de Communie- en Vormselvieringen gaan dit 

jaar niet door. U heeft misschien al bericht gekregen via onze werkgroepen communie- 

en vormselvoorbereiding, maar we willen dat graag nogmaals bevestigen met deze 

brief.   

We leven sinds een paar weken in een verwarrende tijd door de ‘de coronacrisis’. 

Berichten over maatregelen buitelen over elkaar heen.  Iedereen wordt erdoor geraakt. 

Heb U dat ook?...Soms heb je het gevoel dat je wereld zo klein is, maar op dit moment 

lijkt het dat je je met iedereen verbonden voelt en zij ook met jou. Hoe is het met 

die…en met die…? Dat loop je je heel de dag af te vragen. We appen of bellen met 

familieleden die alleen of verder weg wonen, familie die in het verpleeghuis woont, 

vriendjes en vriendinnetjes van de kinderen, collega’s, vrienden. Heel bijzonder 

eigenlijk,  maar ook spannend want tussen al die mensen, zitten heel wat mensen die 

kwetsbaar zijn, vanwege gezondheid, gezinssituatie, werksituatie…. Soms is het een 

heerlijk gevoel dat overal een rem op staat, eindelijk tijd om…..en tegelijk loopt je hoofd 

over want achter onze voordeuren houden we nog steeds heel veel bordjes in de 

lucht…of je bent juist veel weg, omdat je in de zorg werkt, bij een supermarkt of een 

andere vitale sector. En dan ben je zomaar opeens ook nog onderwijsassistent voor je 

kinderen en speelkameraadje…. Omdat je niet wil dat de wereld van je kinderen net zo 

onduidelijk wordt als die van jou… 

We leven met u mee, het treft ons allemaal. Het pastoresteam zit voor u klaar als u 

behoefte heeft aan een gesprek of geestelijke bijstand. U mag ons altijd bellen of 

mailen. En, onze kerken zijn ook nu soms open, om een kaarsje aan te steken of voor 

stil gebed. Voor actuele informatie verwijzen we naar  onze websites en de 

nieuwsbrieven. We streven ernaar om u voor de schoolvakantie te informeren hoe en 

wanneer we de communie- en vormselvoorbereiding weer starten. We willen u veel 

gezondheid toewensen en hopen u na de coronacrisis weer te ontmoeten op een van 

onze ouderavonden voor communie en vormsel of in de kerk. 

Met hartelijke groet, 

Alida van Veldhoven en Ria Mangnus, Pastoraal Werkster 

Alle communie- en vormselwerkgroepen. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snel een viering op Walcheren zoeken? 

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

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


 

 

Bisschop Van den Hout wijst op belang van de Vastenactie, juist 
nu 

Nu het openbare leven tot stilstand is gekomen als gevolg van maatregelen tegen 

het coronavirus, vindt ook de jaarlijkse collecte voor de Vastenactie geen doorgang. 
Collecteren hiervoor gebeurt normaal gesproken juist in Veertigdagentijd. Mgr. Van 
den Hout bisschopreferent voor Missie en Ontwikkelingssamenwerking, vraagt om de 
Vastenactie niet te vergeten. 
 
Mgr. van den Hout zegt hierover namens de bisschoppenconferentie: ,,In deze bijzondere 
Vastentijd is het belangrijk om er voor elkaar te zijn, lokaal maar ook wereldwijd.’’ 
 
Beroepsonderwijs en ondernemerschap 
Vastenactie vraagt dit jaar aandacht voor projecten rondom beroepsonderwijs en 
ondernemerschap. De organisatie laat weten dat behalve dat er niet gecollecteerd kan 
worden, bijna alle campagneactiviteiten stil liggen. 

‘Vastenactie wil ervoor zorgen dat mensen in ontwikkelingslanden hiervan niet de dupe 
worden en dat projecten doorgaan.’ Directeur Peter van Hoof spreekt de hoop uit ,,dat onze 
harten uit blijven gaan naar de ander, dichtbij en veraf, ondanks onze huidige grote en kleine 
problemen.’’ 

 
 

 
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. 

 
 
 
 

 

 

,,Laten zien waar we sterk in zijn 

en dat is omzien naar elkaar’’ 
(Han Polman, Commissaris van de Koning in Zeeland) 



 

 

Mijn kerkhof van overleden patiënten groeit hard. 
Lieve mensen, blijf alsjeblieft binnen!! 

Nathalie Ververs, arts op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) en tevens 

hoofddocent op het Schola Medica Utrecht, een onderwijscentrum voor spoedzorg, 
publiceerde een aangrijpend verhaal op Facebook. Hieronder haar volledige tekst. 
 
Twee angstige ogen 
Ze kijken me aan 
Indringende ogen 
Rimpels verraden zijn respectabele leeftijd 
Bij elke ademteug worden zijn ogen groter 
Doe iets! Smeken ze 
Red mij! Schreeuwen ze 
Zijn ogen kijken de dood aan 
En dan weer naar mij: dokter, alsjeblieft! 
 
Ik zie een traan opwellen 
Een laatste boodschap uit die vermoeide, angstige ogen 
Hij rolt omlaag en stokt op zijn beademingsmasker 
Ik knipper en vecht tegen mijn tranen 
Ik verlies deze strijd 
Net als mijn patiënt 
Het verscheurt me van binnen 
Het voelt alsof ik de dood zelf ben 
Nee, mijn vak is levens redden! 
 
Ik moet door 
Ik doe wat ik kan 
Alles wat mijn hartje me ingeeft 
Maar ik kan niet iedereen redden 
Overal zijn angstige ogen 
Het zijn er veel 
Veel te veel tegelijk 
Mijn kerkhof van overleden patiënten groeit hard 
Lieve mensen, blijf alsjeblieft binnen!! 
 
Nathalie Ververs, 
SEH-arts Catharina Ziekenhuis Eindhoven 
 
 
 
 
 

 

Reageren op een artikel in deze nieuwsbrief? 

Stuur uw e-mail naar nieuws@rkwalcheren.nl 
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Let op 
Alle aankondigingen in deze agenda zijn door de redactie kort voor verschijning van  
deze nieuwsbrief nagelopen op een eventuele afgelasting. De genoemde evenementen 
gaan (vooralsnog) door. Zodra een evenement wordt afgelast, wordt deze door ons  
onmiddellijk uit deze agenda verwijderd. Ziet u een foutje? Graag een berichtje naar  

nieuws@rkwalcheren.nl 
 
 
■ Iedere zondag in der maand april 2020 (09.30-11.00 uur) 

In de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg en de Onze Lieve Vrouwekerk in 
Vlissingen is er gelegenheid tot stil gebed en ruimte om een kaarsje op te steken. 

 
 
■ Vanmiddag, vrijdag 27 maart 2020 (18.00 – 19.00 uur) 

‘Even bidden tot U’ in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen.  
 
■ Zondag 5 april 2020 (17.00 uur) 
 Evensong in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. 
 
■ Donderdag 5 en vrijdag 6 november 2020 

Conferentie ‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’ in en rond de basiliek van 
Oudenbosch. 

 
■ Zondag 6 september 2020 (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. 

 
 
 
 
 

 
 

Stilstaan is een vorm van protest 
tegen alles wat het leven uitholt!! 

 
Kris Gelaude  
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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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mailto:secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl
mailto:secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl
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