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Lintjesregen: Koninklijke waardering voor meer dan 130 jaar 
vrijwilligerswerk 

Drie leden van de KBO afdeling Middelburg-Veere en parochianen van de H. 

Maria Parochie Walcheren, kregen vanmorgen onverwacht de burgemeester van 
hun woonplaats aan de telefoon. Hij vertelde hen, dat het Zijne Majesteit de 
Koning had behaagd om hen koninklijk te onderscheiden. Vanwege de 
Coronapandemie  was de feestelijke uitreiking van de bijbehorende versierselen 
vandaag niet mogelijk. Die zal op een later tijdstip plaatsvinden. 
  

 
Ger van Waegeningh 
(Middelburg). 
Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau. 
Foto: © Peter Vrancken 

Wim Jansen 
(Middelburg). 
Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau. 
Foto: familiealbum 
 

Jeannette Vrancken-
Taffijn (Vlissingen). 
Lid Orde van Oranje 
Nassau 
Foto: familiealbum 

Waarom deze drie KBO-leden en parochianen koninklijk zijn onderscheiden leest 
u op de volgende pagina’s. 
 



 
 
 
 

Mevrouw G.W.M. van Wageningh 

Ger van Waegeningh is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau 

vanwege de volgende verdiensten: 
 

• Decoranda (87) staat, ondanks haar hoge leeftijd, nog middenin de 

maatschappij. Zij verricht ruim 41 jaar vrijwilligerswerk op allerlei gebied. 

• 2006-heden: vrijwilliger KBO Middelburg-Veere; 

• 2010-2016: bestuurslid KBO Middelburg-Veere; 

• 2006-2018: oprichter en lid werkgroep Cultuur en Educatie, mede coördinerend, 

KBO Middelburg-Veere; 

• Vanaf 2002 tot heden: voorzitter en nu lid werkgroep Vastenactie Heilige Maria 

Parochie Walcheren; 

• Tussen 2009-2011: ondersteuner project Sri Lanka Support (SLS) en verblijf 1 

maand per jaar in Sri Lanka (op eigen kosten). SLS is opgericht in 2006, 

doelstelling is hulp bieden aan kansarme kinderen op het gebied van onderwijs, 

huisvesting, werk; 

• Vanaf 2008 tot heden: medeoprichter en stimulerend lid werkgroep Koersbal 

Gapinge; 

• 2018-2019: lid werkgroep en vrijwilliger Feest van Herkenning; 

• 2017-2018: deelname documentaire en inbreng landelijke bijeenkomst, Feest 

van Herkenning; 

• 2017-heden: talentcoach bij Talentcoaces Welzijn Middelburg; 

• 2000-2004: vrijwilliger manager (uitgezonden) bij PUM Netherlands senior 

experts. PUM is opgericht door VNO-NCW, een hulporganisatie, met als doel 

armoedebestrijdingen en duurzame ontwikkeling van de sociale economie op 4 

continenten. Decoranda zette haar expertises in in de hotel- en restaurantsector 

in het buitenland en heeft 13 missies uitgevoerd voor de PUM. Enige keren was 

ze in Honduras werkzaam, daarnaast El Salvador, Burkina Faso en Mali; 

• 1978-heden: medebestuurslid en lid werkgroepen Soroptimistclubs, Club 

Walcheren; 

• Vrijwilliger in Honduras; 

• Gastvrouw bij Het Hofje in Middelburg; 

• Bezoeken afleggen Hospice in Middelburg; 

• 1992-heden: deelnemer Liederentafel vanuit KBO Zeeland; 

• 2017-2018: onderzoeksproject ‘Meedoen is Meetellen: het delen van 

herinneringen als middel voor ouderenparticipatie’ voor FNO; 

• Verder:1946-195: leidster Padvinderijgroep op Pensionaat Maria Oord, Vught; 

• In een overgangsjaar: bestuurslid parochiebestuur Petrus en Pauluskerk 

Middelburg; 

• Diverse jaren ouderenpastoraat en bezoekgroep; 

• Jarenlang mantelzorg voor zieke buurvrouw en zus. 

• In 2015 ontving zij de Lange Jan Award. 

Bron: voordracht onder meer door de KBO Middelburg-Veere; 

 



 
 
 
 

 

 
 

 
Ger van Waegeningh                 Foto: © Peter Vrancken 



 
 
 
 

De heer W.F.M. Jansen 

Wim Jansen uit Middelburg is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje 

Nassau vanwege de volgende verdiensten: 

 

• De heer Jansen (73) was op politiek gebied actief tussen 1980-1996 bij CDA 

Middelburg (penningmeester en voorzitter); 

• Tussen 2007-2015: vicevoorzitter CDA Zeeland / ondersteuning verlening CDA 

fractie Provinciale Staten / Waterschap de Zeeuwse Stromen, betrokken bij 

landelijk partijbestuur CDA en Zeeuwse vertegenwoordiger in Eerste en Tweede 

Kamer; 

• Van 1999-2004: voorzitter stichtingsbestuur Taptoe Midden-Limburg; 

• Van 2007-heden: lid en voorzitter KBO afdeling Middelburg/Veere, lid 

Kringbestuur KBO Noord- en Midden-Zeeland, lid Cliëntenraad, lid DB KBO, 

voorzitter DB KBO Zeeland; 

• 1974-1978: personeelsfunctionaris Stichting Katholieke Gezinsverzorging en 

bejaardenhulp / bestuurslid Stichting Opleiding Gespecialiseerd 

Gezinsverzorgers; 

• 1970-1973: voorzitter personeelsvereniging Chicopee NV; 

• 1972/1973: voorzitter wijkvereniging Padbroek i.o. in Cuijk; 

• 1976-1978: voorzitter Oudervereniging bs Afferden; 

• 1976: Kaderlid NKV Noord-Limburg en voorzitter werkgroep Leefbaarheid, NKV 

in Bergen; 

• 1978-1986: voorzitter Stichtingsbestuur Katholiek Onderwijs Afferden / lid 

Adviescommissie Onderwijs gemeente Bergen; 

• 1982-1986: Fractielid Reiniers-Claessens in Bergen; 

• 1986-1990: Fractievoorzitter CDA Bergen en lid Cie Georganiseerd Overleg 

Bergen; 

• 1990-1993: penningmeester, vanaf 1991 voorzitter afdelingsbestuur CDA 

Middelburg; 

• 1990-1993: penningmeester CDA Kamerkring Zeeland; 

• 1993-1997: voorzitter CDA Kamerkring Zeeland; 

• 1997-2006: adviseur bestuur CDA afdeling Roermond; 

• 2008-heden: voorzitter redactiecommissie CDA-info, ledenblad van CDA afdeling 

Middelburg; 

• 2011-heden: lid Cliëntenraad (KlantenAdviesRaad) SVB. Binnen de KAR lid van 

meerdere werkgroepen; 

• Vanaf 2017 tot heden: Roulerend voorzitter Platform KBO-PCOB Zeeland in het 

kader van fusieproces KBO/PCOB; 

• 2017-2018: voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen vanuit KBO; 

• 2007-heden: vrijwilliger deelnemer koffie-ochtenden KBO; 

• 2010-heden: organisator bbc KBO, bestemd voor vrijwilligers; 

• 2014-2015: deelname aan Vrijwillige Burger Adviseurs (VBA’s) vanuit de KBO’s; 



 
 
 
 

• 1986-1990: lid stichtingsbestuur Sportfondsenbad Bergen; 

• 2014-heden: Mantelzorger voor echtgenote; 

• Organisator 10-jarig jubileum KBO in 2016. 

 

Bron: voordracht onder meer door de KBO Middelburg-Veere 

 

 

 
Foto: familiealbum 

 



 
 
 
 

Mevrouw J.M. Vrancken-Taffijn 

Jeannette Vrancken uit Vlissingen is benoemd tot Lid in  de Orde van Oranje 

Nassau vanwege de volgende verdiensten. 
 
Van 1979 tot 2000 vrijwilligster (66) in de (toenmalige) Werenfriduskerk in Westervoort 
en betrokken bij: 

• Gezinsvieringen 

• Mede-oprichtster van de kinderwoorddienst 

• Mede-oprichtster van de werkgroep Kerk en Samenleving (Kesa) 

• Lid van de werkgroep Vieringen onder leiding van parochianen 

• Volgde gedurende 3 jaar de pastorale school 

• Nauw betrokken bij kerkfusie 
Samengevat: een bijzonder fijne en gedreven collega/vriendin. Je kon altijd een beroep 
op haar doen. 
 

 
Foto: familiealbum 



 
 
 
 

Van 2000 tot heden is decoranda vrijwilligster in de huidige H. Maria Parochie 
Walcheren en is / was uit dien hoofde betrokken bij: 

• Het assisteren bij de vieringen in Zorgcentrum Ter Reede 

• De coördinatie van de werkgroep Ter Reede (gedurende een groot aantal jaren) 
met inbegrip van het aansturen van chauffeurs voor vervoer van bewoners naar 
en van Zorgcentrum Scheldehof 

• Het regelmatig bezoeken van de oudere bewoners in de zorgcentra Ter Reede 
en Scheldehof 

• Het verzorgen van de interne en externe publiciteit van de werkgroep 

• Lid van de parochievergadering 

• Eenmaal per maand voorgaan in een viering in Ter Reede 

• Het bezorgen van parochieblad Getijden (tot 1 januari 2018) in meerdere wijken 
in Vlissingen 

• Staffotograaf van de wekelijkse digitale nieuwsbrief 

• Mede-organisator van de jaarlijkse pelgrimstocht naar de Chrismamis 

• Het bezorgen van parochiële correspondentie in meerdere woonwijken 

• Het participeren in de werkgroep Leven met Verlies en het thuis bezoeken van 
nabestaanden na het overlijden van een partner, kind. 

 
Daarnaast  

• Was zij tot 2000 lid van het plaatselijk comité Kinderpostzegels in Westervoort. 
Dat hield onder meer in het bemensen van een verkoopstalletje in het 
plaatselijke winkelcentrum, het bezoeken van de basisscholen in Westervoort, 
het enthousiasmeren van kinderen om kinderpostzegels enz. te verkopen. 

• Is zij vrijwilligster bij WVO Zorg in Vlissingen 

• Tot 2012 mantelzorgster van haar tot 2011 in Arnhem wonende schoonmoeder. 
Iedere 14 dagen, soms zelfs wekelijks, bezocht ze haar enkele dagen 

• Tot 2018 mantelzorgster van haar in Westervoort wonende moeder die zij iedere 
14 dagen en soms zelfs elke week bezocht gedurende enkele dagen. 
Een voorzichtige berekening leerde, dat ze als mantelzorgster minimaal 124.000 
kilometers heeft gereden voor de door haar verleende mantelzorg. 

 
Bron: uit de voordracht aan de gemeente Vlissingen 

 
 
 

 
 

Colofon 
Aan de pagina’s over de lintjesregen 
werkten mee: 
KBO afdeling Middelburg-Veere 
Ruud Louwes 
Peter Vrancken 
 
 

Disclaimer 
Omdat koninklijke onderscheidingen ook 
buiten de woongemeente kunnen 
worden toegekend, kan de redactie van 
deze nieuwsbrief niet instaan voor 
volledige berichtgeving. Voor de 
nieuwsverzorging zijn we volkomen  
afhankelijk van tipgevers en derden. 
 

 

 

Het actuele nieuws lees je natuurlijk in deze nieuwsbrief 
 



 
 
 
 

Thuis 
Afgelopen dinsdag, 21 april, hadden wij, pastores van het samenwerkingsverband 
Boven de Schelde sinds een hele tijd, weer overleg met elkaar. Uiteraard met  
inachtneming van de gepaste afstand. 
 
Ook wij werken veel vanuit onze huizen, vanaf thuis. Hoe herkenbaar de overdenking 
van Marinus van den Berg, die voor collega Katrien vd Wiele als bezinning klonk: 

 

Thuis 
Nu je thuis  bent 

Nu je thuis moet werken 
Nu je thuis mag werken 

 
Nu je thuis bent alleen 
Nu je thuis bent samen 

Nu je thuis moet zijn 
 

Nu je nergens heen kunt 
Nu alles dicht is 

Nu  je thuis een  kluis kan worden 
 

Nu je van zoveel moet afzien 
Nu je onverwacht tijd krijgt 

Nu  er stilte en rust om je heen is 
 

Nu kun je misschien aanstekelijk werken 
Licht en aandacht ontsteken 

Nabij contact op afstand scheppen. 
Marinus van den Berg 

 
Vriendelijke groet, 
 

Katrien van de Wiele, Alida van Veldhoven, Ria Mangnus (p.w.-sters) 
Fons van Hees (pastoor). 
 

 

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 



 
 
 
 

Een hartelijk dank je wel 

De Raad van Bestuur van WVO 

Zorg in Vlissingen, waartoe onder 
meer de Zorgcentra Ter Reede en 
Scheldehof in Vlissingen en 
Willibrord in Middelburg behoren, 
heeft op een bijzondere manier de 
aandacht getrokken. 
 
De vele vrijwilligers, waaronder ook de 
kerkvrijwilligers van onze parochie, 
ontvingen op hun huisadres per post 
een hartelijk dank je wel van de Raad 
van Bestuur van de zorgorganisatie. 
 
Vrijwilligers bij WVO weten, dat WVO 
hen uitermate dankbaar is voor het vele 
onbaatzuchtige werk dat zij verrichten. 
Dat blijkt onder meer jaarlijks uit 
meerdere feestelijke bijeenkomsten, 
maar ook uit de jaarlijkse en 
goedgevulde kerstattentie. 
 
Ditmaal was het een kaart, waarvan de 
tekst boekdelen spreekt. 
 Foto: © Peter Vrancken

 

 

 

 

 



 
 
 
 

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) H. Antoniuskathedraal in Breda. Celebrant is pastoor 
Norbert Schnell. 
 
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 aanwezig. 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. 
 
 
 

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 

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


 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

  

 

 

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

 



 

Leven in quarantaine: de trappisten in Zundert 

,,Door de coronacrisis schroeven we onze activiteiten terug. Sommigen 

verblijven vanwege hun gezondheid noodgedwongen in quarantaine. Anderen 
werken van huis uit en beperken het aantal ontmoetingen met vrienden en 
bekenden vanwege de verplichting tot social distancing.’’ Een ongewone situatie 
volgens broeder Guido Van Belle, overste ofwel ‘superior ad nutum’ van de 
Zundertse abdij Maria Toevlucht. 
 
In onze maatschappij en Kerk zijn er echter mensen die in afzondering leven. Zij doen 
dit om des te meer verbonden te zijn met God. De trappisten van de abdij Maria 
Toevlucht te Zundert behoren tot de kloostergemeenschappen die in beslotenheid 
leven. “Onze quarantaine is niet absoluut,” zegt broeder Van Belle. ,,We behoren tot de 
benedictijnse kloosterfamilie. Gasten maken volledig onderdeel uit van ons leven. Zij 
bevolken ons gastenhuis en participeren in de liturgie. Echter ons gastenhuis en onze 
winkel zijn gesloten, net zoals onze kerk..’’ 
 
Het was een bewuste keuze om ook de kerk te sluiten. ,,Op deze manier voorkomen we 
discussies,” zegt broeder Guido. “Ander moet je, wanneer ons getijdengebied begint, 
steeds mensen terugsturen. Daarnaast zijn er geen externe vergaderingen meer. We 
vallen als communiteit helemaal op onszelf terug.’’ Broeder Guido waardeert dit positief: 
,,We hebben meer tijd voor gebed. Zo is iedereen op tijd bij de gebedsvieringen. We 
houden ons ook nu strikt aan onze gebedstijden. Om 4.00 u. in de ochtend staan we op 
en we gaan om 20.15 u. naar bed. In de liturgie zijn wel enkele aanpassingen. Zo 
hebben we de lauden (het ochtendgebed) uitgebreid door de lezingen van de dag hierin 
te integreren. Tevens hebben we ruimte geschapen voor vrije voorbeden.’’ 

,,We praten meer onderling. Hoewel wij een zwijgende orde zijn, 
vind ik dit waardevol. Ik ben bibliothecaris en ik merk dat er 
meer gelezen wordt. We onderhouden ook contacten met de 

buitenwereld via de post. We verzenden meer brieven, e-mails 
en kaarten naar hen die met ons in verbinding staan.’’ 

In de coronatijd vieren de trappisten Goede Week en Pasen. ,,Wel met de nodige 
aanpassingen’’, formuleert broeder Guido. ,,Het gaat om een versobering waarbij we 
lichamelijke aanrakingen vermijden.’’ Broeder Guido illustreert dit met enkele 
voorbeelden. ,,Bij de kruisverering op Goede Vrijdag kussen we het kruis. Dit jaar 
maken we een eerbiedige buiging. We ontsteken het Paasvuur niet op het binnenplein 
van de abdij maar in bescheiden vorm achter in de kerk. We trekken dan in processie 
met de paaskaars het kerkgebouw binnen. Onze benedictijnse vredesgroet is lijfelijk. 
We omhelzen elkaar. Nu begroeten we elkaar op afstand met een buiging. Dit is ook 
een mooi ritueel. Ik vind het wel jammer dat het lichamelijke uit de liturgie verdwijnt. Het 
is echter crisistijd en dit tijdvak daagt ons uit tot nieuwe creativiteit.’’ 
 
Praten in een zwijgende orde 
,,Er is wel een zekere rust in de communiteit’’, vertelt broeder Guido. ,,We praten meer 
onderling. Hoewel wij een zwijgende orde zijn, vind ik dit waardevol. Ik ben 
bibliothecaris en ik merk dat er meer gelezen wordt. We onderhouden ook contacten 
met de buitenwereld via de post. We verzenden meer brieven, e-mails en kaarten naar 
hen die met ons in verbinding staan.’’ 
 
 



 

Broeder Guido realiseert zich terdege dat het leven van de trappisten verschilt van 
mensen met een gezin. ,,Het voordeel is wel dat we voor deze levenswijze gekozen 
hebben. Bij onze levensstijl hoort dat we de stilte ingaan en afzien van prikkels. We 
kunnen onszelf bezighouden op onze cel met het lezen van een boek. Daarbij 
beschikken we over een groot gebouw en een groot domein waar we kunnen wandelen 
en ons ontspannen. Dat helpt wel.’’ 
 
Nuttige tips 
Vanuit zijn ervaring geeft de broeder verschillende tips om deze tijd van afzondering 
door te komen. ,,Houd vast aan een dagritme en breng structuur aan in de dag. Zorg 
voor je persoonlijke hygiëne. Denk eraan dat je je elke dag scheert bijvoorbeeld. Haal 
ook dagelijks een frisse neus en zit niet heel de dag voor je beeldscherm. Selecteer ook 
momenten waarop je jezelf informeert. Kijk niet de hele dag naar allerlei nieuwssites en 
sociale media die onrust kunnen veroorzaken. Neem ook dagelijks een kwartier rust om 
gewoon wat te ‘suffen’ en let dan op je ademhaling. Steek eens een kaarsje op en 
verbind je met dierbaren, met de hele wereld. Verveling ken ik eigenlijk niet’’, bekent 
broeder Guido. ,,Ook als het gewone leven straks weer op gang komt, is het goed om 
dagelijks stil te vallen.’’ 

▪ De broeders bieden de mogelijkheid om negen dagen lang een noveenkaars te 
branden voor persoonlijke intenties. Lees hierover meer op de website van Abdij 
Maria Toevlucht. 

 

Foto: Abdij Maria Toevlucht 

Bron: Bisdom Breda; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

https://www.abdijmariatoevlucht.nl/
https://www.abdijmariatoevlucht.nl/
https://www.abdijmariatoevlucht.nl/


 

Wereldgezinsdagen en WereldJongerenDagen worden met 
een jaar uitgesteld 

Afgelopen maandag, 20 april, is door het Vaticaan bekend gemaakt dat de 

Wereldgezinsdagen en de WereldJongerenDagen beide met een jaar worden 
uitgesteld. Deze grote Rooms-Katholieke evenementen waren respectievelijk 
gepland voor juni 2021 en voor augustus 2022. Dat schuift dus een jaar op in 
verband met het coronavirus. 
 
De Wereldgezinsdagen die in juni 2021 in Rome hadden moeten plaatsvinden, staan nu 
gepland voor juni 2022. De WereldJongerenDagen die in 2022 in Lissabon gehouden 
zouden worden, zijn verzet naar augustus 2023. 
 
Voorbereidingen 
Het besluit is  genomen vanwege de huidige gezondheidssituatie en de gevolgen 
daarvan voor de voorbereidingen op beide evenementen wereldwijd, die vaak al meer 
dan een jaar van tevoren beginnen. Te denken valt dan aan het boeken van vliegreizen 
en hotels. Maar ook het mogelijke risico voor het bijeenbrengen van jongeren en 
gezinnen speelt een rol nu nog niet te zeggen valt hoe de situatie in verband met het 
coronavirus zich verder zal ontwikkelen. 

Bericht via www.vaticannews.va. 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

Misintenties 
 
Beste parochianen,   
U bent gewend om de intenties waarvoor we bidden in de viering, door te geven aan de 
secretariaats-medewerkers van de parochiekern waar  toe hoort. 
 
Er is nu de mogelijkheid deze door te geven aan: pastorteam@zeelandnet.nl. 
 
Doet U dat vóór zaterdag 15.00 uur, dan wordt er voor uw intentie gebeden in de 
eucharistieviering  in de Maria Magdalenakerk te Goes, om 11.00 uur. Te volgen via 
www.kerkdienstgemist.nl 

Via de organisatie Cordaid ontvang ik per maand een spreuk. 
 
voor april 2020:  
Geluk is de kunst een boeket te maken 
met de bloemen waar je bij kunt 
 
Levenskunst is als je iets moois maakt met wat jou gegeven is 
 
Moge het voor U een mooi boeket zijn! 
 
Ria Mangnus 
pastor 
 

 

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-04/world-meeting-of-families-world-youth-day-postponed.html
mailto:pastorteam@zeelandnet
http://www.kerkdienstgemist.nl/


 

 

ONLINE KRINGVIERING 

Weet je  

wie we zagen? 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

zondag 26 APRIL 2O2O 
9.30 uur  

Maria Magdalenakerk – Goes 
 

Speciaal voor kinderen tot groep 4. 

Maar iedereen mag meekijken via kerkdienstgemist.nl 

ook broers en zussen die het fijn vinden  

en natuurlijk ook papa’s en mama’s, oma’s en opa’s.  
 

 
 
 

 

Deze nieuwsbrief bereikt wekelijks zo’n duizend lezers! 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren op een artikel? 

Mail de redactie: creactievecommunicatiezeeland@gmail.com 

 

mailto:creactievecommunicatiezeeland@gmail.com


 

 

Paus Franciscus nodigt de Kerk uit om van 16 tot 24 mei de 
Week van Laudato si’ te vieren 

Paus Franciscus heeft recent in een videoboodschap katholieke gemeenschappen 

over de hele wereld uitgenodigd om van 16 tot 24 mei 2020 Laudato si’-Week te vieren. 
Dit met het oog op de vijfde verjaardag van de encycliek Laudato si’ over de zorg voor 
de schepping als ons gemeenschappelijk huis. 
 
In zijn videoboodschap richt paus Franciscus zich tot katholieke gemeenschappen over de 
hele wereld. ,,Wat voor wereld willen we nalaten aan hen die na ons komen, aan kinderen 
die opgroeien?’’ vraagt hij in de video. De paus herhaalt verder zijn dringende oproep om te 
reageren op de ecologische crisis: ,,De schreeuw van de aarde en de schreeuw van de 
armen kan niet doorgaan’’, zegt hij. ,,Laten we zorgen voor de schepping, een geschenk van 
onze goede Schepper God. Laten we samen de Week van Laudato si’ vieren.’’ 

Bekijk hier de videoboodschap van paus Franciscus: 

 
 

Katholieke gemeenschappen die mee willen doen met het initiatief, vinden tips en suggesties 
op de speciale website van de Laudato si’-Week. Er is materiaal beschikbaar dat gebruikt 
kan worden op bijvoorbeeld websites, social media accounts en in het kerkblad. 
 
Op katholiekleven.nl: 
Ook katholiekleven.nl, het videokanaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie 
besteedt in 2020 speciale aandacht aan vijf jaar Laudato si’. In een nieuwe podcast vertelt 
Krijn Pansters van het Franciscaans Studiecentrum over duurzaamheid en de morele 
bekering die volgens hem nodig is om duurzaamheid duurzaam te maken. ,,Dat klinkt 
misschien wat cryptisch. Maar duurzaamheid is volgens het woordenboek niet alleen zorg 
voor het milieu, maar ook: iets blijvend maken. Jouw deugd kan net als hardhout heel 
duurzaam zijn: blijvend en standvastig.’’ 

Luister de podcast hier. 
 
Kijk hier voor meer informatie over Laudato si’. 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2020/04/Laudato-siLSW-English.png
https://laudatosiweek.org/
https://www.katholiekleven.nl/podcasts/actuele-podcasts/duurzaamheid-de-mens-kan-voor-het-goede-kiezen-en-zich-bekeren
https://www.rkkerk.nl/geautoriseerde-vertaling-encycliek-laudato-si-nu-te-bestellen/#more-2176


 

 

 

 
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 (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. 

 
 
■ Zondag 27 april 2020 (09.30 uur) 

Onlineviering voor kinderen tot en met groep 4 via www.kerkdienstgemist.nl. Iedereen 
mag meekijken: broers en zussen, mama’s, papa’s, oma’s en opa’s. 

 
■ Zaterdag 16 mei tot en met zondag 24 mei 2020 

 Paus Franciscus nodigt de katholieke gemeenschappen over de hele wereld uit om 
van 16 tot 24 mei 2020 Laudato si’-Week te vieren. Dit met het oog op de vijfde 
verjaardag van de encycliek Laudato si’ over de zorg voor de schepping als ons 
gemeenschappelijk huis. U leest er meer over elders in deze nieuwsbrief. 

 
 
■ 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. 

 
 
 
 

 
 

Vandaag is de eerste dag 
van de rest van mijn leven!! 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


 

 

 

INFORMATIE H. MARIA PAROCHIE 
website: www.rkwalcheren.nl 

 

Openingstijden secretariaten 
Parochiekern Middelburg 
Maandag tot en met vrijdag 
09.30-11.30 uur  
Telefoon: 0118 - 612860 
Lombardstraat 1 
4331 AA  MIDDELBURG 
secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl 
 
 
Parochiekern Vlissingen 
Dinsdag tot en met vrijdag 
9.00-11.30 uur 
Telefoon: 0118 - 412247 
Singel 106 
4382 LC  VLISSINGEN 
secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl 
 
 
 
 
Telefoon in noodgevallen 

► 06 53 63 71 30 

 
 

Pastores 
(telefonisch bereikbaar via de 

beide secretariaten): 
Fons van Hees, Ria Mangnus en Alida 

van Veldhoven 
pastores@rkwalcheren.nl 

de individuele e-mailadressen en 
telefoonnummers vindt u hier 

 
Parochiebijdragen 

Middelburg 
NL42 INGB 0000 6586 70 

t.n.v. H. Maria Parochie 
Walcheren 
Vlissingen 

NL28 INGB 0008 0339 29 
t.n.v. H. Maria Parochie 

Walcheren 
 

Bijdrage aan Caritas Walcheren 
NL82 RABO 0117 0296 61 

 
 
 
DISCLAIMER NIEUWSBRIEF 
Deze nieuwsbrief is een onafhankelijk,  journalistiek medium en wordt verspreid onder medewerkers, 
parochianen en andere belangstellenden van de H. Maria Parochie Walcheren, die zich daarvoor 
hebben aangemeld. Kent u mensen die de nieuwsbrief niet hebben ontvangen, maar deze wel graag 
willen ontvangen? Aanmelden kan door opgave van het e-mailadres 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. 
 

13-37-352 

http://www.rkwalcheren.nl/
mailto:secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl
mailto:secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl
https://www.rkwalcheren.nl/parochie/pastores/
mailto:creatievecommunicatiezeeland@gmail.com

