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Paus spreekt urbi et orbi uit en roept op tot gezamenlijke  
aanpak Coronapandemie 

Vanuit de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad heeft paus Franciscus de zegen 

urbi et orbi, voor de stad Rome en de wereld, uitgesproken. 
 
Vanwege de Coronapandemie zag het traditionele moment op Eerste Paasdag er 
anders uit. Zo stond Franciscus niet op het bordes voor de Sint-Pieter voor het oog van 
duizenden mensen, maar bleef hij in de basiliek zelf. De Sint-Pieter was gevuld met 
enkele gelovigen, zangers en wat ondersteunend personeel. 
 
Franciscus benadrukte dat landen solidair met elkaar moeten zijn bij de aanpak van het 
coronavirus. Hij riep op tot het verlichten van internationale sancties, het kwijtschelden 
van schulden van arme landen en tot wapenstilstanden in conflictgebieden. 

Ook waarschuwde hij dat de Europese Unie uit elkaar kan vallen als er geen 
oplossingen worden gevonden om EU-landen te helpen met het herstellen van de 
schade als gevolg van de coronamaatregelen. 

Paaswake 

De paus hield in een bijna lege Sint-Pieter de paaswake. Daar vergeleek hij het 

bijbelverhaal over de dood van Jezus met de coronacrisis. ,,Toen kreeg men ook te 

maken met een onverwachte tragedie die zich plotseling voltrok’’, zei hij. Franciscus 

vroeg gelovigen ,,een zaadje van hoop te planten, met een kleine daad van zorg, liefde 

of gebed.’’ 

 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 

https://nos.nl/artikel/2330196-paaswake-in-bijna-lege-sint-pieter-wees-niet-bang.html


 
 
 
 

In memoriam: de heer Pieter Marinus Hoondert 

Afgelopen week ontvingen wij  het droevige bericht dat Piet op 88-jarige leeftijd 

in Middelburg is overleden. 
 

Foto: familie Hoondert 
 

Piet leerde ik kennen, toen ik in 1976 
een functie kreeg in het kerkbestuur 
voor advies voor het onderhoud van de 
kerk enz. Hij was toen de penning-
meester en voorzitter was pastoor 
Hendrikse. 
 
Op het financiële vlak was hij zeer 
deskundig, begrijpelijk, want hij was 
directeur van de toenmalige Westland 
Utrechtbank gevestigd op de Markt in 
Middelburg. Tijdens zijn bestuursperiode 
is de oude sacristie omgebouwd tot de 
het huidige parochiezaaltje. Ook de 
keuken in de pastorie werd gerenoveerd 
en ook daar heeft Piet zijn steentje aan 
bijgedragen op het financiële vlak. 
 
Het was een man vol humor en slim op 
het financieel gebied. Dat was goed te 
merken tijdens bestuursvergaderingen.  
 
Voor advies op het financiële vlak heb ik 
persoonlijk goede adviezen gekregen.

Een keer vroeg ik aan hem, wat denk jij van aandelen, ik kreeg als antwoord: ,,Kees, als 
je slapeloze nachten wil hebben dan moet je in de aandelen gaan.’’ 
 
De laatste jaren kwam ik Piet donderdags regelmatig op de Markt in Middelburg tegen;  
dat was traditie en dan hadden we goede gesprekken. 
 
Ook was hij politiek zeer actief voor het CDA. 
 
Ik zal Piet blijven herinneren als een zeer prettige en een deskundige man. 

 
Kees Heeren 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Ondanks de Coronapandemie: paaskaarsen gewijd 

Het was weer een onwerkelijke aanblik. Normaliter worden de paaskaarsen altijd 

tijdens de Paaswake door de pastoor gewijd. Maar door de bekende Coronamaat-
regelen moest emeritus-pastoor Paul de Maat de paaskaarsen nu op zaterdag-
avond om 19.00 uur wijden voor een lege Onze Lieve Vrouwekerk. ,,Strikt 
besloten’’ is een zinsnede die kenmerkend is voor dit kerkelijke jaar. Het 
gebeurde al meerdere malen in de Goede Week. 
 
 
Tekst: Peter Vrancken 
 
 
Bijgestaan door Ad Jacquemijns werden de acht kaarsen gewijd. Bestemd voor de H.H. 
Petrus- en Pauluskerk, de Onze Lieve Vrouwekerk, de zorgcentra ter Reede in 
Vlissingen en Willibrord in Middelburg, de strandkerken in Dishoek, Vrouwenpolder en 
Zoutelande, de Willibrordkapel in Domburg en tenslotte de huispaaskaars. 
 
In een wereld vol onrust en dynamiek bieden kerkkaarsen en -artikelen ruimte voor 
relativering, overpeinzing en verdieping. Ze ondersteunen de liturgie en bieden troost en 
hoop voor veel mensen, vooral in donkere, bange dagen. Hoe donker het soms ook lijkt, 
er is altijd hoop. Hoop op betere tijden, hoop op licht. 
 

De acht gewijde kaarsen voor het altaar in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen 
Foto: Ad Jacquemijns 



 
 
 
 

Ook in Coronatijd naar de kerk 

De kerk is op deze zondagen open voor stil gebed', dat staat bij de 

Mededelingen in de digitale nieuwsbrief. Maar, komen er dan eigenlijk wel 
mensen? Of juist te veel? Houdt men zich wel aan de aanwijzingen voor 
onderlinge afstand? 
 
 
Tekst en foto: Nicolette Meulenbroek 
 
 
Op Eerste Paasdag, was de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg van half tien tot 
elf uur open, zoals ook op eerdere en komende zondagen. Er heerste een gewijde 
stilte, de paaskaars brandde, mensen konden een kaarsje aansteken in de Mariakapel 
of mee naar huis nemen. En dat gebeurde ook regelmatig. 
 
Er zijn 29 mensen binnen geweest, gespreid in de tijd en vooral ook in de ruimte. Deze 
mogelijkheid voorziet in een behoefte. Het is de bedoeling dat ook de komende 
zondagen de kerk open zal zijn voor stil gebed of het opsteken van een kaarsje. 

 

 



 
 
 
 

Beloken Pasen 
 
Beste mede-parochianen, beste lezers, 
We naderen de tweede zondag van Pasen, Beloken Pasen. De paasweek, het paas-

octaaf wordt afgesloten. 

Vorige week  waren er de vieringen van het Paastriduüm in de kerk in Goes, de                     

H. Maria Magdalenakerk. Er was de ontmoeting sinds een hele tijd, met de collega  

pastores.  En het samenwerken in het vieren van de liturgie. Samen werken, 

samenwerken Boven de Schelde. En het deed ons goed.                                                                            

 

Voor ieder van ons was het een ‘andere Pasen’.  Stiller, geconcentreerd op wat ons 

openbaard werd. Zoveel stiller ook tijdens de vieringen, geen samenkomst in geloof, én 

erna: de paasvreugde delen geschiedde ook op afstand…. 

In ons bidden voelen we de verbondenheid met elkaar, ook al is er fysieke afstand. Hoe 

spijtig ook! 

Komende zondag  is  er de Schriftlezing  uit de Handelingen der Apostelen: 42, 44,45. 

 

De eerste christenen legden zich ernstig toe op de leer der apostelen,                                                   

bleven trouw  aan het gemeenschappelijk leven                                                 

en ijverig  in het breken van het brood en het gebed. 

Allen die het geloof hadden aangenomen waren eensgezind en bezaten alles 

gemeenschappelijk. 

 

Ze waren gewoon hun bezittingen en goederen  te verkopen en die onder allen te 

verdelen naar ieders behoefte 

 

Deze gezindheid, dit daadwerkelijk naleven en invulling gevend aan het leven in 

navolging van Jezus Christus. Hoe moeilijk! Hoe inspirerend.                                                                     

 

In deze tijd waarin corona heerst, brengt het de mens, brengt het u en mij tot de 

essentie Wat geeft zin aan mijn leven? Wat geeft kleur aan de dag? Als ik terugkijk op 

deze dag is ‘de kleur’ het zachte blauw: dat ik in een afscheidsdienst van een dierbare 

parochiaan, woorden mocht vinden tot steun voor de familieleden, woorden van 

herkenning, gedeelde woorden van geloof en eensgezindheid. Woorden en gebaren 

van troost. Het parochiekruisje als teken van onze geloofsgemeenschap. 

Beste mensen, ik wens u rust en sterkte in deze tijd! 

 

Pastor Ria Mangnus, 16 april 2020 

R.Mangnus@rkwalcheren.nl 

 

 

 



 
 
 
 

Coronagebed  

God, samen met velen richt ik mij tot U, en ik bid U: 

Toon uw nabijheid aan allen 

die zich angstig en onrustig voelen, 
aan wie zich zorgen maken over zichzelf  
en over de mensen die hen dierbaar zijn. 

Schenk genezing en kracht aan alle zieken,  
en aan hen die alleen zijn,  

aan mensen zonder vrienden of familie. 

Sterk allen die werken in ziekenhuizen 
en woon- en zorgcentra, 

in scholen en kinderdagverblijven, 
in huizen waar kwetsbare mensen wonen. 

Geef wijsheid en moed aan alle politieke leiders  
en aan allen die verantwoordelijkheid dragen over anderen. 

Neem allen die door het Coronavirus 
gestorven zijn op in uw vrede,  

en troost allen die om hen rouwen. 

Toon mij waar en hoe ik iets kan betekenen  
voor de mensen rondom mij, 

maak mij zelf tot een teken van uw liefde 
en menslievendheid. 

 

St Martinusparochie Aalst 

 

 

 

 

 
 

Wekelijks voor aantrekkelijke tarieven adverteren 
in deze nieuwsbrief? 

 
Neem contact op met Herman Maas 

telefoon 0118 – 43 03 77 
 



 
 
 
 

Het tijdperk na Corona 

Er komt een moment, waarin de Coronamaatregelen beperkt en misschien 

uiteindelijk wel allemaal worden opgeheven. Hoe ziet de wereld er dan uit? Zo 
maar wat gedachten hierbij. 
 
Velen kijken nu al met meer dan normale nieuwsgierigheid uit naar de persconferentie 
die minister-president Marc Rutte komende dinsdag zal geven. Gaat hij aankondigen 
dat we weer na 28 april op zondag naar de kerk mogen? Ik denk het niet en ik, die al 
ruim vier weken nagenoeg consequent in een zelf opgelegde thuisquarantaine zit, hoop 
dat ook niet. 
 
Als ‘lid’ van meerdere risicogroepen wacht ik wel tot er een vaccin is, zodat ik meer 
zekerheid heb, dat het Coronavirus mij zal passeren. En tot dat moment hoop ik ook, 
geen kiespijn te krijgen, want als gevolg van chronische (neus)verkoudheid word ik 
even niet door de tandarts geholpen. Nu maar wachten op dat vaccin. 
 
Vanwege een geheel andere functie dan eindredacteur van en het op eigen gezag 
schrijven van stukjes voor deze nieuwsbrief heb ik een mooi uitzicht op alle 
gebeurtenissen in ons Admiraal de Ruyterziekenhuis in Goes. Daar vechten ontzettend 
veel kanjers al wekenlang onder enorme hoogspanning tegen de Coronapandemie. Het 
zijn toppers, die ons aller waardering verdienen. 
 
Er wordt al geroepen om ze belastingvrij een bonus te geven. Zo’n voorzet mag het 
kabinet niet missen! Maar ik ken ook een verpleegkundige die op verzoek langer ging 
werken, maar door een hoger salaris nu moet vrezen voor haar huurtoeslag. Ook hier 
ligt een taak voor het kabinet, vind ik. Langer werken in het landsbelang en dan volgend 
jaar worden afgestraft… 
 
De toekomst zal er echt anders uit gaan zien dan we gewend waren. We zullen veel 
meer aandacht voor moeder aarde moeten hebben. We zullen gestalte moeten geven 
aan goed en vooral verantwoord rentmeesterschap. Want de aarde is van ons allemaal 
en we zijn verplicht om die voor onze nazaten fatsoenlijk achter te laten. 
Ik wens u toe: blijf gezond en kijk nu vooral naar de kwetsbare medemens! 
 

Peter Vrancken 
 

 
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: 
Gerda de Boevere-de Paauw   Ben Kuijt 

Netty van Eekelen     Tineke Blaauw-Boeckholtz 

Pieter Hoondert 

 



 
 
 
 

Nabijheid van Saint’ Egidio in tijden van Corona 

De Coronapandemie treft de kwetsbaarsten in de samenleving het hardst. Of het 

nu gaat om ouderen, zieken of kinderen in een achterstandssituatie. Niet elk gezin 
beschikt over computers waarmee leerlingen online les kunnen krijgen nu de 
scholen gesloten zijn. 
 
Vriendschap met de armen hoort tot de kern van de spiritualiteit van de gemeenschap 
Sant’ Egidio, een Italiaanse beweging die in 1968 in Rome is ontstaan. De 
Egidiusgemeenschap is inmiddels over de hele wereld verspreid. In het bisdom Breda is 
een gemeenschap actief in Roosendaal. In Roosendaal-West begeleidt de gemeen-
schap een huiswerkklas en een maatjesproject. 

Andere manieren om vriendschap gestalte te geven 
,,Door de coronacrisis moeten we op 
zoek naar andere manieren om onze 
vriendschap gestalte te geven,’’ vertelt 
Cas van Beek, destijds pastoraal werker 
in de Emmaüsparochie in Roosendaal 
en ook werkzaam geweest voor het 
Samenwerkingsverband Boven de 
Schelde en nu een van de steunpilaren 
van de Roosendaalse Sant’ 
Egidiogemeenschap. 
 
,,Onze huiswerkklas ligt nu stil,’’ zegt hij. 
,,Gelukkig hebben we een vijftal 
kinderen van een I-Pad voorzien. Zij zijn 
leerlingen van de basisschool de Appel 
inde Roosendaalse wijk de Westrand. 
Dankzij deze computer onderhouden ze 
wekelijks contact met hun meester of juf 
en ontvangen ze dagelijks opdrachten 
om aan verder te werken.’’ 

 

,,Het maatjesproject gaat door. Als het mogelijk is, skypen de maatjes of werken met 
andere digitale middelen als Facetime. Er is een groep ouderen voor wie dit niet 
mogelijk is’’, benadrukt Cas. ,,Het is niet voor iedereen eenvoudig de weg binnen de 
digitale media te vinden.’ 
 
Digitaal aansluiten bij internationale gebedsmomenten 
De digitale media bieden voor Sant’ Egidio een uitkomst. “,,Ook wij komen niet meer 
fysiek samen voor gebed, maaltijd en ontmoeting op de derde donderdag van de 
maand. Maar we kunnen wel digitaal de gebedsmomenten in Antwerpen, Rome en 
Amsterdam volgen. Sant’ Egidio International heeft de lokale gemeenschappen 
gevraagd via livestream aan te sluiten bij vieringen van Sant’ Egidio in Rome.’’ 

Lees meer over Sant’ Egidio 

https://www.santegidio.nl/santegidio-in-tijden-van-corona/


 
 
 
 

Fons Toorop en Hans Hendrix nemen afscheid van 
parochiebestuur 

Op 1 juni a.s. treden  Fons Toorop (penningmeester) en Hans Hendrix 

(bestuurslid financiën) af. Voor de voorziening in de vacature van 
penningmeester worden door het parochiebestuur momenteel gesprekken 
gevoerd met mogelijke kandidaten. 
 
Per saldo bestaan er thans drie vacatures binnen het parochiebestuur, want na de 
benoeming van Ruud Louwes tot vicevoorzitter wordt ook nog gezocht naar een 
vrijwilligerscoördinator. Met name vrouwelijke kandidaten worden nadrukkelijk gevraagd 
te solliciteren! 
 
Samenwerkingsverband 
Vicevoorzitter Ruud Louwes van de H. Maria Parochie is binnen het samenwerkings-
verband Boven de Schelde Wiel Hacking als voorzitter van de werkgroep Parochieplan 
opgevolgd. 
 
 
 
 

Bestuursbenoemingen binnen Caritas Walcheren 

Binnen het bestuur van Caritas Walcheren zijn Helène Kouwenhoven 

(voorzitter) en Marja Dobbelaer-Martinet voor een nieuwe bestuursperiode 
herbenoemd. 
 
Caritas valt niet onder het parochiebestuur, maar is rechtstreeks verantwoording 
verschuldigd aan het bisdom. 
 
 
 
 

Lourdes: rozenkransgebed in Nederlands 

Aan de grot in Lourdes wordt tijdens deze coronacrisis dagelijks in 

verschillende talen gebeden. Morgen, zaterdag 18 april, wordt om 12.30 uur het 
rozenkransgebed in het Nederlands / Vlaams gebeden. 
 
Het gebed in het Nederlands is live te volgen via de website van het heiligdom en via 
Facebook. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te bidden. 
 
Bekijk live gebed via YouTube 
Bekijk live gebed via Facebook 
 
 

https://aartsbisdom.us14.list-manage.com/track/click?u=da89e1310534e55c51b82fa9c&id=5b5cb67205&e=94d066a22f
https://aartsbisdom.us14.list-manage.com/track/click?u=da89e1310534e55c51b82fa9c&id=d69f099cfb&e=94d066a22f


 
 
 
 

Bericht van pastoor Fons van Hees 
Geliefde parochianen van de H. Maria Parochie Walcheren, 
 
Vanwege de Coronacrisis kunnen we niet samenkomen in de Eucharistie of de Woord- 
en Communieviering. Dat vinden we allemaal heel spijtig. Toch nodigen wij u graag uit 
om aan de digitale Eucharistieviering deel te nemen. Deze viering vindt plaats elke 
zondag om 11.00 uur en ook elke dinsdag om 09.30 uur in de parochiekerk van de H. 
Maria Magdalena in Goes. De website die u moet kiezen is: www.kerkdienstgemist.nl 
Zegt het voort! 
 
Blijf gezond, blijf bidden en hartelijke groeten, 
Fons van Hees, pastoor 

 
 
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 

 

 

Eucharistievieringen op televisie en radio 

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

viering vanuit de (lege) Sint Jozefkerk in Helmond. Celebrant is pastoor Erik 
Seidel. 
 
Voorafgaand aan de eucharistieviering kunt u vanaf 09.50 uur kijken en luisteren naar 
het geloofsgesprek. Leo Feijen praat zondag met pastoor Robert van Aken in Sint 
Oedenrode. Hij ervaart de pijn en het lijden van de Coronacrisis elke dag. Het meest 
pijnlijk zijn de uitvaarten op het kerkhof. Alleen de uitvaartleider en de pastoor zijn 
daarbij. Een persoonlijk verhaal. 

Bron: KRO-NCRV. 

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. 

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


 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

  

 

 

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

 



 

Religieuze en levensbeschouwelijke leiders roepen op tot 
mondiale Covid-19 aanpak 

Naast een nationale aanpak heeft de bestrijding van een mondiale pandemie 

zoals Covid-19 een mondiale aanpak nodig. Want de coronacrisis treft alle landen 
en het virus houdt geen rekening met grenzen, culturen of religies. Dit stelt een 
grote groep religieuze en levensbeschouwelijke leiders en organisaties, 
waaronder de Raad van Kerken in Nederland, in een gemeenschappelijke 
steunverklaring. 
 
De solidariteit in Nederland en Europa geeft hoop, maar de globale samenleving is één 
geheel. Daarom roept de verklaring de regering op om over de grenzen van het eigen 
continent te kijken. Een integrale internationale aanpak met aandacht voor zwakkeren in 
lage- en midden inkomenslanden is daarbij nodig. 
 
Eén procent 
In de gemeenschappelijke verklaring ondersteunen de ondertekenaars de recente 
oproep van een aantal andere partijen. In de notitie ‘No country is safe until every 
country is safe’ riepen deze partijen fractievoorzitters en het kabinet op om een 
integrale internationale benadering te ontwikkelen en daarvoor één procent van de 
beschikbare negentig miljard euro ter beschikking te stellen. 
 
De auteurs stellen dat dit nodig is vanuit solidariteit, maar ook vanuit welbegrepen 
eigenbelang: door de internationale verbondenheid van Nederland met de wereld is 
onze volksgezondheid, onze economie en onze veiligheid afhankelijk van hoe andere 
landen Covid-19 bestrijden. Auteurs zijn onder andere voormalig senator Jos van 
Gennip, voormalig Commandant der Strijdkrachten Peter van Uhm, de CEO van 
Cordaid Kees Zevenbergen en de President van Philips Nederland, Hans de Jong. 

• Lees de tekst van de steunverklaring op de website van de Raad van Kerken: 
 steunverklaring. 

• Lees hier de tekst van de notitie ‘No country is safe until every country is safe’. 

 
Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 
 
 

 

https://www.raadvankerken.nl/files/2020/04/SteunverklaringReligieuzeLeiders.pdf
https://www.raadvankerken.nl/files/2020/04/Notitie-1-mondiale-Covid-19.pdf


 

Stiltekapel in kerk aan Oranjeplein 

Het was even zoeken de afgelopen weken óf en hóe we in deze corona-tijd door 

zouden gaan met Open Kerk. Inmiddels zijn we er uit: de stiltehoek hebben we 
verplaatst naar onder de toren. Die ruimte hebben we omgebouwd tot een soort 
stilte-kapel. Dat staat te lezen op de website van de kerk in Oost-Souburg. 

De  kapel is elke dag is elke dag open zodat u er terecht kunt, om stilte te vinden, een 
kaarsje te branden, te bidden of om daar zomaar even te verkeren. 
Openingstijden: 10.00 - 17.00 uur en op zondag van 11.00 uur - 17.00 uur. Bij slecht 
weer, veel wind en regen, blijft de kapel gesloten. 

In verband met de RIVM-richtlijnen mogen maximaal 3 bezoekers tegelijk in de kapel. 
De voorgeschreven anderhalve meter afstand dient ook in acht genomen te worden. Er 
zijn maatregelen getroffen met oog op de hygiëne. 
 
We hopen dat ‘de Open Haven’ in deze moeilijke tijd voor zoveel mogelijk 
Souburgers een plek van bezinning en vertrouwen, van gebed en stilte kan zijn. 
 

 
Bron: Protestantse gemeente Oost-Souburg 

 

 



 

Lezersservice 
Op zoek naar een speciaal artikel dat eerder in deze nieuwsbrief werd 
gepubliceerd? Of wilt u nog eens een complete nieuwsbrief uit het verleden 
(na)lezen? 
 
Maak dan gebruik van onze lezersservice. Stuur een e-mailbericht naar onderstaand 
adres en we sturen het gevraagde artikel of de gevraagde nieuwsbrief kosteloos naar u 
toe. 
 
Ons adres: 

creatievecommunicatiezeeland@gmail.com 
 
 
 
 
 

Voor het eerst sinds 50 jaar geen Pinkstervoettocht 

Werd vorig jaar nog enthousiast het 50-jarig bestaan van de Pinkstervoettocht 

gevierd, dit jaar heeft de Franciscaanse Beweging de 51ste editie van de 
voettocht moeten afgelasten in verband met de anti-coronamaatregelen. 
 
 
 
 
 

Lief en leed 

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

Overleden 

De heer Pieter Marinus Hoondert op 11 april 2020 in Middelburg 

 

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! 

 

mailto:creatievecommunicatiezeeland@gmail.com


 

JongKatholiek organiseert digitale catechese avond over 
voor- en nadelen van online liturgie 

Volgende week vrijdag, 24 april, organiseert JongKatholiek een digitale catechese 
avond met als spreker broeder Michael Dominique Magielse o.p. In een online-
sessie gaat hij in op de voor- en nadelen van online liturgie en over de (online) 
mogelijkheden om in de coronacrisis tot een ontmoeting met Christus te komen. 
 
JongKatholiek organiseerde al eerder digitale catechesesessies in coronatijd. Deze 
waren binnen een week volgeboekt. Het grote succes hiervan is aanleiding om nu deze 
eenmalige digitale sessie te organiseren, zegt projectleider van JongKatholiek, Gerrie 
Conen. 
 
Relatie religie en media 
Michael-Dominique Magielse o.p. is dominicaan en als theoloog gespecialiseerd in de 
relatie religie en media (MA) en in de liturgiewetenschappen (STL). Hij werkt hij aan de 
School of Catholic Theologie (TST) van Tilburg University aan een promotieonderzoek 
naar digitale vormen van liturgie. Hij woont in een dominicanenklooster in de binnenstad 
van Rotterdam, waar hij zich bezighoudt met digitale vorming van prediking, onder meer 
via internet en sociale media. Samen met zijn medebroeders maakt hij de podcast 
‘Predikers on-air’, met overwegingen op het evangelie van de dag. Michael-Dominique 
is diaken en bereidt zich voor op de priesterwijding later in 2020. 

Naar het inschrijfformulier op JongKatholiek 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 
 
 

Reacties van lezers 

De Paaseditie van deze nieuwsbrief was voor een aantal lezers aanleiding om te 

reageren. Een kleine greep uit de reacties. 
 
Een lezeres uit Middelburg schrok van de omvang van de nieuwsbrief. ,, Ik vind het heel 
vervelend om te zeggen , maar ik vind een brief van 37 kantjes wel een beetje erg lang, 
dus ik kan je niet beloven dat ik hem helemaal lees.’’ Het was gelukkig niet allemaal 
leesstof. Er zat ook een beeldverhaal van 14 pagina’s in met de Kruisweg. 
 
Zo schreef een lezer buiten onze provincie: ,, Heel hartelijk dank. Wat mogen mensen 
blij zijn met jou! Zoveel initiatief! Zoveel verspreiding van goed nieuws. Dank.’’ 
 
En een lezeres uit Vlissingen werd zelfs ontroerd bij het lezen van de nieuwsbrief. ,,Wat 
een hoop te lezen. Het verhaal van Rens Stobbelaar heeft me zo goed gedaan! Ik ga 
zondag een kaarsje aansteken in de kerk, want ik mis het enorm. Zo raar, niet naar een 
mis kunnen met Pasen.’’ 
 
 
 

 

Deze nieuwsbrief bereikt wekelijks zo’n duizend lezers! 
 

 
 

https://www.rkkerk.nl/jongkatholiek-komt-met-online-face-to-face-catechese-in-tijden-van-corona/#more-9506
http://jongkatholiek.nl/inschrijfformulier/1428/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren op een artikel? 

Mail de redactie: creactievecommunicatiezeeland@gmail.com 
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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 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. 

 
 
■ Vrijdag 17 april 2020 (14.00-16.00 uur) 
 Vergadering parochiebestuur in de pastorie van Vlissingen. 
 
 
■ Dinsdag 19 mei 2020 (19.30-21.30 uur) 
 Vergadering parochiebestuur in de pastorie van Middelburg. 
 
 
■ Donderdag 5 en vrijdag 6 november 2020 

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

 
 
■ 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 onder leiding van Carla Nieuwdorp-Martens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De belangrijkste stap die je ooit kunt zetten 
is de volgende!! 



 

 

 

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 via het e-mailadres dat u 
hieronder vindt.  Nieuw e-mailadres? Afmelden? Heeft u nieuws of een agenda-bericht voor de digitale 
nieuwsbrief? Graag een mailtje naar de redactie: creatievecommunicatiezeeland@gmail.com. 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 altijd 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 en foto’s uit deze digitale nieuwsbrief is uitsluitend toegestaan onder 
vermelding van: ‘Bron: digitale nieuwsbrief R.K. Walcheren.nl’ en na voorafgaande toestemming van 
de eindredacteur! Op veel teksten en foto’s rust 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. 
Verzoeken om integrale plaatsing van artikelen worden altijd beoordeeld door de eindredacteur. 
 

13-37-332 
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