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Herderschap 
3 mei 2020, vierde zondag van Pasen, Roepingenzondag 
 
Om je eigen roeping te onderscheiden, moet je erkennen dat het de oproep 
van een vriend is: Jezus. 
 
Wanneer je vrienden een geschenk geeft, geef je het beste. En dat is niet 
noodzakelijkerwijs het duurste of het moeilijkst om te kopen, maar datgene 
waarvan wij weten dat het de ander blij zal maken. Een vriend heeft een zo 
duidelijke voorstelling hiervan dat hij de glimlach van zijn vriend, als hij zijn 
cadeau openmaakt, in zijn verbeelding voor zich kan zien. 
 
Dit onderscheidingsvermogen van de vriendschap is wat ik jongeren 
voorhoud als voorbeeld, als zij willen begrijpen wat de wil van God voor 
hun leven is. 
 
Paus Franciscus 
 
 



 
 
 
 

Caritas collecteert in mei voor The Mission to Seafarers 

In de maand mei is de Caritascollecte bestemd voor ‘Mission to Seafarers’. The 

Mission to Seafarers Vlissingen is een stichting die zich inzet voor het materieel 
en geestelijk welzijn van zeevarenden. Zij bezoeken de schepen die in de haven 
liggen, heten de bemanning hartelijk welkom in Vlissingen en vragen naar hun 
wel en wee.  
 
De Zeemanshuizen worden gefinancierd door de inkomsten die de zeemanshuizen zelf 
genereren en door giften en subsidies van gemeenten of andere instellingen. 
 

 
(Bron: LinkedIn/Mission to Seafarers Vlissingen) 

 

Ook binnen de scheepvaart doen mensen hun best om, met alle beperkingen die 
door het Corona-virus ontstaan, het leven vorm te geven. 
 
Nu het zeemanshuis gesloten is heeft één van de scheepsbezoekers tulpen aan boord 
van de "CMA CGM Africa One" gebracht, als gebaar dat zij niet vergeten zijn. Dit schip 
vaart in lijndienst op Vlissingen en de bemanning kwam met regelmaat in het 
zeemanshuis. 
 
Uw bijdrage overmaken 
U kunt uw bijdrage overmaken naar NL 82 RABO 0117 0296 61, t.n.v. Caritas 
Walcheren, onder vermelding van ‘Mission to Seafarers’. 
 
Caritas hoopt dat u niet schroomt om hulp in te roepen als u iemand kent die onze hulp 
kan gebruiken, of als u zelf onze hulp kunt gebruiken. Laat het ons weten via 
Caritas@rkwalcheren.nl of informeer een van de pastores. 
 

mailto:Caritas@rkwalcheren.nl


 
 
 
 

Wat een geweldige verrassing. Hartelijk dank! 
Het is vrijdagochtend 24 april. Mijn dochter appt dat zij met partner en kinderen  
om kwart voor 10 even langs komen voor een kopje thee. Goh, wat vroeg! Maar 
gezellig. Vlug ontdooi ik een klein stuk appeltaart, dat ik nog in de vries had. Zij 
vinden dit heerlijk en dan is het maar weer op. Tegen tien uur gaat de telefoon: 
Peter zegt ,,neem jij maar op; het is anoniem en ik ben er even niet.....’’ 
 

Tja en dan... spreek ik ineens met burgemeester Bas van den Tillaar. Ik kijk met grote 
ogen om mij heen, het zal toch niet... en  dan zie ik dat mijn dochter van de bank springt 
en mij gaat filmen. Maar het is wel zo: het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om 
mij een lintje toe te kennen; lid in de Orde van Oranje Nassau voor 40 jaar trouwe inzet 
als vrijwilliger binnen de maatschappij. Het is gewoon te gek! En ik heb het altijd met 
zoveel liefde gedaan! 
 

Eerst ben ik beduusd, maar daarna ook vooral heel trots! Het is een lange tijd, maar 
zonder instemming van het thuisfront (echtgenoot Peter en in het begin van die jaren 
vooral ook de kinderen) was dit nooit gelukt. Natuurlijk ben ik hen dankbaar hiervoor en 
ook heel erg trots op Peter, dat hij zich zo ingezet heeft om dit voor mij voor elkaar te 
krijgen! 
  
Samen genieten wij van alle reacties; telefoontjes, apps, mailtjes, persoonlijke 
felicitaties en bloemen, vooral heel veel bloemen (de meesten oranje gekleurd, maar 
ook in rood, wit en blauw. Het lijkt hier wel de Keukenhof! Zo ontzettend overweldigend!  
Dit lintje is voor mij een enorme stimulans om voorlopig door te gaan op de weg die ik 
tot nu toe bewandeld heb en nog verder zal bewandelen, Deo Volente.  
  
Dank iedereen voor alle felicitaties en attenties in de vorm van bloemen en lekkers, 
kaarten, telefoontjes, mailtjes en apps van pastores en het bestuur van de Heilige Maria 
Parochie Walcheren, emeritus pastoor Fons Burm, emeritus pastoor Paul de 
Maat, pastoraal werker Rens Stobbelaar. Dank aan de R.-K. werkgroep Ter Reede voor 
de reacties en de prachtige Hortensia! Dank aan de werkgroepen Leven met Verlies, 
het Ouderenpastoraat, de Kerngroep Vlissingen, dank aan de Raad van Bestuur en 
vrijwilligerscoördinatoren Ingrid van Rijswijk en Annelies Ros van WVO Zorg. Ook veel 
dank voor de gelukwensen van de KBO Middelburg-Veere en de persoonlijk bezorgde 
bos bloemen. En tenslotte dank voor de vele reacties uit (de regio) Westervoort. Heel 
indrukwekkend! 
 

Dank ook voor alle lieve reacties van lezers van de digitale nieuwsbrief die tot mij 
kwamen. Met eer en trots zal ik de decoratie dragen nadat de versierselen, hopelijk 
later dit jaar, zijn opgespeld!. 
  

Jeannette Vrancken 
 
 
 
 

 

 

Het actuele nieuws lees je natuurlijk in deze nieuwsbrief 
 

 



 
 
 
 

Bid de Rozenkrans voor een einde aan de Coronapandemie 

Paus Franciscus heeft opgeroepen de rozenkrans te bidden om een einde van 

de coronapandemie af te smeken. Aan de oproep, gepubliceerd op het Feest van 
St.-Marcus, heeft de paus twee, door hem geschreven, speciale gebeden 
toegevoegd. 

,,De maand mei nadert, een tijd waarin het Volk van God met bijzondere aandacht zijn 
liefde en toewijding tot de heilige Maagd Maria uitdrukt. Het is een traditie in deze 
maand thuis met het gezin de rozenkrans te bidden’’, schrijft de paus. ,,De beperkingen 
van de pandemie doen ons dit ‘gezinsaspect’ des te meer waarderen, ook spiritueel 
gezien.’’ 

,,Daarom wil ik iedereen aansporen om de schoonheid te herontdekken van het samen 
bidden van de rozenkrans. Dat kan zowel gezamenlijk als individueel”, aldus 
Franciscus, die de keuze aan ieder zelf overlaat, al naar gelang de omstandigheden. 
“De sleutel om dit te doen is altijd eenvoud, en er zijn ook op internet gemakkelijk goede 
modellen van gebed te vinden.’’ 

Twee gebeden 
,,Ik voeg ook twee gebeden tot Onze Lieve Vrouw toe die je aan het einde van de 
rozenkrans kunt bidden en die ik zelf in mei zal bidden, in geestelijke eenheid met ieder 
van jullie.’’ 
 
,,Dierbare broeders en zusters, kijken naar het gelaat van Christus met het hart van 
onze Moeder Maria zal ons als geestelijke familie meer verenigen en helpen deze tijd 
van beproeving te doorstaan. Ik bid voor ieder van jullie, vooral degenen die het meeste 
lijden, en ik vraag jullie, alsjeblieft, voor mij te bidden, en schenk jullie van harte mijn 
zegen.’’ 

▪ Download: Zo bid je de rozenkrans 
  

Eerste gebed 
O Maria, 
gij geeft altijd licht op onze levensreis 
als een teken van verlossing en hoop. 
We vertrouwen onszelf toe aan u, Heil van de zieken, 
gij, die aan de voet van het kruis, 
was verenigd met het lijden van Jezus, 
en volhardde in uw geloof. 

“Beschermster van het Romeinse volk”, 
gij weet wat wij nodig hebben, 
en we weten dat gij ervoor zult zorgen, 
zodat, zoals te Kana in Galilea, 
vreugde en blijdschap kunnen terugkeren 
na deze tijd van beproeving. 

https://www.bisdomvanbreda.nl/wp-content/uploads/2020/03/2018_Katholiek_Leven_Zo_bid_je_de_rozenkrans.pdf


 
 
 
 

Help ons, Moeder van de Goddelijke Liefde, 
de wil van de Vader aan ons te laten geschieden 
en te doen wat Jezus ons zeggen zal, 
Hij, die ons lijden op zich nam, 
en onze pijn heeft gedragen 
om ons door het kruis te brengen, 
tot vreugde van de Verrijzenis. 
Amen. 

Tot u nemen wij onze toevlucht, 
o heilige Moeder van God, 
versmaad onze gebeden niet in onze nood, 
maar verlos ons altijd van alle gevaren, 
gij, glorierijke en gezegende Maagd. 
 
 
Tweede gebed 
Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht, o heilige Moeder van God 

In de huidige tragische situatie, waarin de hele wereld ten prooi valt aan lijden en angst, 
wenden we ons naar u, Moeder van God en onze Moeder, en zoeken toevlucht onder 
uw bescherming. 

Maagd Maria, richt uw genadige ogen op ons te midden van deze corona-pandemie, en 
troost hen die radeloos zijn en rouwen om hun overleden dierbaren, die soms begraven 
zijn op een manier die hen zielsveel pijn doet. Sta allen bij die zich zorgen maken om 
hun dierbaren die ziek zijn en die ze niet nabij kunnen zijn vanwege het 
besmettingsgevaar. Geef vertrouwen aan wie zich zorgen maken over de onzekere 
toekomst en over de gevolgen voor de economie en de werkgelegenheid. 

Moeder van God en onze Moeder, bid voor ons tot God, de Vader van barmhartigheid, 
dat deze zware beproeving eindigt en dat weer hoop en vrede schijnen aan de horizon. 
Wees een voorspraak bij uw Goddelijke Zoon zoals in Kana en vraag Hem om de 
families van de zieken en de slachtoffers te troosten en hun harten te openen voor hoop 
en vertrouwen. 

Bescherm de artsen, verpleegkundigen, gezondheidswerkers en vrijwilligers die in deze 
noodsituatie in de frontlinie staan en hun leven riskeren om anderen te redden. 
Begeleid hun heldhaftige inspanningen en geef hen kracht, edelmoedigheid en 
blijvende gezondheid. 

Sta dicht bij hen die de zieken dag en nacht verzorgen en bij de priesters die met 
pastorale zorg en evangelische inzet iedereen proberen te helpen en tot steun te zijn. 

Heilige Maagd, verlicht de geesten van mannen en vrouwen die zich bezighouden met 
wetenschappelijk onderzoek, zodat ze effectieve oplossingen kunnen vinden om dit 
virus te overwinnen. 



 
 
 
 

Steun de leiders van naties om met wijsheid, zorg en vrijgevigheid diegenen te helpen 
die de basisbehoeften van het leven missen en om met een vooruitziende blik en een 
geest van solidariteit sociale en economische oplossingen te bedenken. 

Heilige Maria, schud onze gewetens wakker zodat de enorme bedragen die worden 
geïnvesteerd in de ontwikkeling en aankoop van wapens, in plaats daarvan worden 
besteed aan onderzoek om soortgelijke rampen in de toekomst te voorkomen. 

Liefdevolle Moeder, laat in de wereld het gevoelen groeien dat we allemaal lid zijn van 
één grote familie in het besef van de band die ons verenigt, zodat we, in een geest van 
broederschap en solidariteit, kunnen helpen om talloze situaties van armoede en nood 
te verlichten. Maak ons sterk in geloof, volhardend in dienstbaarheid, trouw in gebed. 

O Maria, Troosteres van de bedroefden, omhels al uw kinderen in nood en vraag dat 
God in zijn almacht ons bevrijdt van deze vreselijke epidemie opdat het leven in alle rust 
zijn normale gang kan hernemen. 

Aan u, die onze levensweg verlicht als een teken van redding en hoop, vertrouwen wij 
onszelf toe. O goedertieren, o liefdevolle, o zoete Maagd Maria. 

Amen. 

Lees hier de gebeden in het Italiaans en de andere talen waarin ze werden 

gepubliceerd. 

Bron: Bisdom Breda; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 
 

 
Caritascollecte maart 2020 

Vanwege de Cioronapandemie kon er in maart niet in de kerken en zorgcentrum 

Ter Reede worden gecollecteerd voor Caritas. Daarom werd u via deze nieuws-
brief gevraagd om zelf een bedrag over te maken. 
 
In de loop van de maand april hebben we € 254,- aan giften via de bank mogen 
ontvangen voor de ‘eigen kas’ of ‘gemiste collectes’. 
 
Zeker in deze moeilijke tijden, waarin contact moeilijk is, wil ik alle gulle gevers van 
harte bedanken. Dank dat zij ons toch hebben weten te vinden. 
 
Namens Caritas Walcheren, 
Corneille Moisson. 
 

 
 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/letters/2020/documents/papa-francesco_20200425_lettera-mesedimaggio.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/letters/2020/documents/papa-francesco_20200425_lettera-mesedimaggio.html


 
 
 
 

Boodschap paus Franciscus voor roepingenzondag 2020 

Overmorgen, zondag 3 mei, viert de Kerk voor de 57e keer Wereldgebedsdag 

voor Roepingen. Op deze ‘Roepingenzondag’ wordt wereldwijd speciaal gebeden 
voor roepingen. Bij gelegenheid van deze dag, schreef paus Franciscus een 
boodschap aan de gelovigen. De Nederlandse vertaling hiervan is nu 
beschikbaar. In het Bisdom Breda zijn ook gebedskaarten verspreid om mee te 
bidden voor roepingen. 
 
,,De Kerk bidt om mensen die zich middels een wijding of gelofte aan Christus willen 
binden,’’ schrijft bisschop Liesen aan de Gebedskring voor Roepingen van het Bisdom 
Breda. ,,De kern van de christelijke boodschap bestaat hierin dat God ons in Jezus 
Christus nabijgekomen is; dichterbij dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen. De 
Heer blijft niet op afstand staan, maar woont op grond van het sacrament van het 
doopsel in het hart van eenieder die zich bekeerd heeft tot Hem. In het hart gaat de 
Heer met iedere mens een dialoog aan. In het hart worden mensen door de Heer 
geroepen. In het hart kunnen we ook onze vragen en verlangens aan God voorleggen.’’ 
 
Roeping.nu 
Op de campagnewebsite Roeping.nu van het Bisdom Breda en Priester- en 
diakenopleiding Bovendonk verschijnen op korte termijn enkele video’s ter inspiratie. 
Kapelaan Jochem van Velthoven en pater Richard Lobo vertellen over hun roeping, wat 
dit men hen persoonlijk doet en hoe hun priesterschap in het dagelijks leven vorm krijgt. 

▪ Bidt u mee voor roepingen? Lees volgende pagina of download de gebedskaart. 
▪ Wilt u deelnamen aan de Gebedskring voor Roepingen? Meld u zich hier aan. 
▪ Lees de boodschap van paus Franciscus in het Nederlands. 

 

Bron: Bisdom Breda; redactionele bewerking: 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: 
Ben Kuijt      Netty van Eekelen    

Tineke Blaauw-Boeckholtz    Pieter Hoondert 

https://www.roeping.nu/wp-content/uploads/2020/04/2020_Roepingenzondag_gebedskaart_lowres.pdf
https://bovendonk-opleidingen.bisdomvanbreda.nl/gebedskring-roepingen/
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2020/04/Boodschap-paus-Franciscus-57ste-Wereldgebedsdag-voor-roepingen-2020-def.pdf


 
 
 
 

Bid mee met het gebed voor roepingen 2020 
Het Bisdom Breda heeft gebedskaarten gemaakt om mensen mee te laten bidden voor 
roepingen. De gebedskaart is verstuurd naar de parochies en de gebedskring van het 
bisdom. Om aandacht te geven aan Roepingenzondag op 3 mei 2020, hebben de 
parochies per post een campagneposter ontvangen. Deze kan worden opgehangen op 
plaatsen zie zichtbaar zijn vanaf openbare weg. 
 
Gebed voor roepingen 2020: 
 

God, onze Vader, 
in tijden van onzekerheid zoeken wij naar houvast 
en bij een hevige storm zoeken wij bescherming. 

U heeft zich aan ons geopenbaard 
als de grond van ons bestaan 

en als een veilig baken in tijden van nood. 
Wij kunnen ons helemaal aan U toevertrouwen 

en U laat ons niet alleen in onze nood. 
Roep vandaag mensen, zo bidden wij, 

die de Blijde Boodschap van uw Aanwezigheid verkondigen, 
juist ook in deze tijd van onzekerheid en angst. 

Open de harten van mensen om uw roepstem te verstaan 
en geef hun de kracht op uw uitnodiging in te gaan 

op de weg van het priesterschap, het diaconaat 
of het religieuze leven, 

tot vervulling van hun eigen leven, 
maar vooral ook ten dienste van de mens in nood. 

Door Christus onze Heer. 
Amen. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

  

 

 

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

 



 

Eucharistievieringen op televisie en radio 

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

viering vanuit de (lege) Petruskerk in Roelofarendsveen. Celebrant is rector 
Walter Broeders. 
 
Voorafgaand aan de eucharistieviering kunt u vanaf 09.50 uur kijken en luisteren naar 
het geloofsgesprek. Leo Feijen praat zondag met priesterstudent Sander Verschuur en 
aankomend diaken Ed Doe over Roepingenzondag 2020. Een persoonlijke getuigenis 
van beiden, die binnenkort gaan werken in het Bisdom Rotterdam. 
 

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. 
 
 
 
 

Dagelijkse live stream mis door KRO-NCRV nu vanaf 
verschillende locaties 

De dagelijkse live streams door KRO-NCRV gaan het land in! Met ingang van 

maandag 27 april is gedurende twee weken een eucharistieviering te volgen 
vanuit de Sint Bavo kathedraal in Haarlem: iedere maandag tot en met zaterdag 
om 09.00 uur. 
 
Na deze twee weken volgt een andere locatie van waar de live stream wordt 
uitgezonden. Sinds woensdag 18 maart kwam er van maandag tot en met zaterdag een 
live stream van de eucharistieviering en de dagsluiting uit Hilversum. Nu kiest de 
omroep er voor om te streamen vanuit diverse plaatsen in Nederland, waar door 
parochies al dagelijks gestreamd wordt. Er wordt dan gebruik gemaakt van de door de 
betreffende parochies zelf verzorgde stream die via KRO-NCRV zo een groter publiek 
kan bereiken. 
 
Geloofsgesprek op de plek van dagsluiting 
De stream wordt online uitgezonden via de website en het facebookaccount van KRO-
NCRV.nl/katholiek. Iedere avond om 19.00 uur werd eerder een dagsluiting 
uitgezonden via de live stream. Nu zendt KRO-NCRV op dat tijdstip online een eerder 
op televisie uitgezonden geloofsgesprek uit. 
 
De dagelijkse vieringen en geloofsgesprekken zijn te volgen via? Klik dan op: 
https://www.rkwalcheren.nl/vieringen of volg deze via de website en 
deze facebookpagina van KRO-NCRV. 

 

https://www.rkwalcheren.nl/vieringen
https://kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/livestream-stvituskerk
https://www.facebook.com/krokatholiek


 

Podcast op katholiekleven.nl: pastoor Robert van Aken kreeg 
corona en getuigt van de hoop 

,,Ik ben nu twintig jaar priester en ik ben echt wel wat gewend. Je doet regelmatig 

uitvaarten en staat mensen bij, ook die je goed gekend hebt. Maar wat er deze 
periode door het coronavirus gebeurt, heb ik nog nooit meegemaakt.’’ In een 
nieuwe podcast op katholiekleven.nl vertelt pastoor Robert van Aken over de 
impact die het coronavirus heeft. Zijn parochie van de heilige Oda in Sint 
Oedenrode, Son en Breugel wordt hard getroffen. 

 

 

 
Het aantal van twee uitvaarten in de 
week steeg naar tien. ,,Zo ontzettend 
veel uitvaarten. Zoveel verzoeken van 
mensen om langs te komen voor de 
ziekenzalving. Ik ben daar wel 
geëmotioneerd over zo af en toe. Dat 
moet ik eerlijk bekennen.’’ Hij vertelt hoe 
deze periode een beroep op hem doet: 
,,Je wordt aangesproken op je priester-
schap. Je kunt op een heel directe 
manier mensen nabij zijn. Ik ben 
gedwongen om een leven te leiden dat 
zeker in deze periode getuigt van de 
hoop.’’ 
 
Onderlinge betrokkenheid 
Hij spreekt over de onderlinge 
betrokkenheid in de gemeenschap en 
over het verdriet van mensen. ,,Er zijn 
mensen die er niets van snappen en die 
boos zijn op God. En er zijn mensen die 
zich juist vasthouden aan God en in de 
dankbaarheid durven te staan.’’ Hij 
begrijpt en herkent de emoties. 
Ondertussen kreeg hij zelf ook corona. 

Lees meer en luister de podcast hier. 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 
 
 

 

Deze nieuwsbrief bereikt wekelijks zo’n duizend lezers! 
 

 

 

 

https://www.katholiekleven.nl/podcasts/actuele-podcasts/deze-pastoor-kreeg-corona-en-getuigt-van-de-hoop


 

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 u 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 
 
Ria Mangnus 
pastor 
 

 
 

 

 
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. 
 

 

mailto:pastorteam@zeelandnet
http://www.kerkdienstgemist.nl/


 

Dichter bij 4 mei 

Elk jaar wordt een dichtwedstrijd gehouden onder jongeren van 14 tot 19 jaar. 

Normaal worden deze gedichten tijdens de Nationale Herdenking op de Dam of 
tijdens herdenkingen in de voormalige kampen Amersfoort, Vught en Westerbork 
voorgedragen. 
 

Wilt u (een van) de gedichten lezen? Klik dan op (een) onderstaande naam/namen. 

Eva Pronk (15 jaar) - Vrijheid 

Vienne Haagoort (16 jaar) - Herdachte wegen 

Lieve Metzlar (16 jaar) - Durf te durven 

Tamara Tromp (16 jaar) 

 

 

Dodenherdenking Vlissingen op maandag 4 mei

Op maandagavond 4 mei zal bij het monument op de Noorderbegraafplaats in 

Vlissingen een korte plechtigheid plaatsvinden. 
 
Deze bijeenkomst is besloten, dat wil zeggen, zonder publiek. Na de toespraak van de 
burgemeester, de heer Bas van den Tillaar, zal pastor Coen van Dalen namens de 
Raad van Kerken Vlissingen een gebed uitspreken. Er wordt één krans gelegd en wel 
door burgemeester Van den Tillaar. 
 
Er is dit jaar GEEN aparte bijeenkomst van de Raad van Kerken Vlissingen in het 
uitvaartcentrum Overtoom-Groen. 
 

De plechtigheid wordt op video opgenomen en zal na 19.00 uur te bekijken zijn op 
de website van de gemeente Vlissingen (www.vlissingen.nl) en sociale media als 
facebook en  twitter. 
 
 

https://sint-norbertusparochie.us8.list-manage.com/track/click?u=2f0f10ca59f580a3f6424919a&id=c48e0c964c&e=a66049e5d8
https://sint-norbertusparochie.us8.list-manage.com/track/click?u=2f0f10ca59f580a3f6424919a&id=36527fe353&e=a66049e5d8
https://sint-norbertusparochie.us8.list-manage.com/track/click?u=2f0f10ca59f580a3f6424919a&id=c4469ac7a4&e=a66049e5d8
https://sint-norbertusparochie.us8.list-manage.com/track/click?u=2f0f10ca59f580a3f6424919a&id=56020dfdb2&e=a66049e5d8
http://www.vlissingen.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren op een artikel? 

Mail de redactie: creactievecommunicatiezeeland@gmail.com 
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Boodschap bij gelegenheid van Ramadan en ‘Id al-Fitr: samen 
gebedsplaatsen beschermen 

De Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog stuurde vandaag, vrijdag 1 mei,  

een boodschap toe aan de islamitische gemeenschap ter gelegenheid van de 
vastenmaand Ramadan en ‘Id al-Fitr. Id al-Fitr is het feest van het verbreken van het 
vasten, het einde van de vastenmaand Ramadan. 
 

Tekst: Berry van Oers (Rooms-Katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog) 
 
 
De boodschap roept op tot respect voor en bescherming van gebedsplaatsen in de context 
van de recente aanvallen op kerken, moskeeën en synagogen. De Pauselijke Raad verwijst 
naar het document “Menselijke broederschap voor de wereldvrede en de menselijke 
samenleving”, ondertekend door paus Franciscus en de grootimam van Al-Azhar, Dr. Ahmad 
Al-Tayyeb, in Abu Dhabi op 4 februari 2019: “Elke poging om plaatsen van gebed aan te 
vallen of te bedreigen met gewelddadigheden, explosies of vernielingen, is een afwijking van 
de leer van de religies en een duidelijke schending van het internationale recht.” 
 
Solidair 
De boodschap is voorbereid vóór de uitbraak van de COVID 19 pandemie. Miguel Ángel 
Kardinaal Ayuso Guixot, MCCJ, voorzitter van de Pauselijke Raad, vraagt christenen en 
moslims, verenigd in een geest van broederschap, solidair te zijn met de mensen die door 
het coronavirus zijn getroffen. Hij roept christenen en moslims op aan de almachtige en 
genadevolle God bescherming te vragen van alle getroffenen, met name om genezing van 
zieken en genade voor allen om deze moeilijke tijd door te komen. 
 
Bij deze boodschap sluit de Nederlandse Katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog 
zich van harte aan en wenst moslims een vruchtbare maand Ramadan en een vreugdevol ‘Id 
al-Fitr toe. 
 
Lees hier de in het Nederlands vertaalde boodschap van de Rooms-Katholieke Kerk ter 
gelegenheid van Ramadan en ‘Id al-Fitr. 

  

 
 
 

 
 

 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2020/05/Boodschap-Ramadan-2020-Rooms-Katholieke-Kerk.pdf
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2020/05/Boodschap-Ramadan-2020-Rooms-Katholieke-Kerk.pdf
http://katholiekleven.nl/


 

 

Reactie Kardinaal Eijk op uitspraak Hoge Raad over euthanasie 
bij vrouw die aan dementie leed 

,,Ik vrees dat deze uitspraak niet zal leiden tot een daling in het aantal gevallen van 

euthanasie en medische hulp bij suïcide’’, zegt kardinaal Eijk in een reactie op de 
uitspraak van de Hoge Raad van 21 april jl. in de zaak van euthanasie bij een vrouw die 
aan dementie leed. 
 
De vrouw had in een wilsverklaring gevraagd om euthanasie als zij dement zou worden. Ze 
had echter ook gezegd zelf te willen aangeven wanneer zij de tijd daarvoor rijp vond. Op het 
moment dat de euthanasie plaatsvond, leek de inmiddels zwaar demente vrouw fysiek 
tegenwerking te bieden en pas nadat zij een verdovend middel had gekregen kon de 
euthanasie doorgang vinden. 
 
Vraag was nu of de rechtbank in Den Haag, die in september 2019 de betrokken arts 
vrijsprak van een aanklacht voor moord door het Openbaar Ministerie, in het gelijk zou 
worden gesteld door de Hoge Raad. Deze bevestigde in zijn uitspraak inderdaad dat de arts 
zorgvuldig en volgens de wet zou hebben gehandeld en dat de fysieke reactie van de vrouw 
er niet op zou wijzen dat tegen haar wil gehandeld werd. 
 
Onzekerheid neemt toe 
,,In plaats van criteria vast te stellen voor de interpretatie van de schriftelijke 
euthanasieverklaring van patiënten met vergevorderde dementie, laat de Hoge Raad deze 
interpretatie nu over aan het oordeel van betrokken artsen. Daardoor neemt voor artsen de 
onzekerheid alleen maar toe. Vraag is hoe groot de kans is dat hun interpretatie van een 
schriftelijke euthanasieverklaring door een rechtbank wordt goedgekeurd, mocht er een 
gerechtelijke procedure tegen hen worden gestart voor het uitvoeren van euthanasie bij een 
patiënt met vergevorderde dementie,’’ aldus kardinaal Eijk. 

Het aantal gevallen van euthanasie en medische hulp bij zelfdoding is in 2019 volgens de 
Regionale Toetsingscommissies Euthanasie opnieuw gestegen naar een aantal van 2.655, 
dat is een groei van 13% ten opzichte van 2018. Kardinaal Eijk: ,,Het is te vrezen dat de 
uitspraak van de Hoge Raad, hoewel deze voor artsen die euthanasie verrichten bij patiënten 
met dementie, meer onzekerheid geeft, in het algemeen niet zal leiden tot een daling van het 
aantal gevallen van euthanasie en medische hulp bij zelfdoding.’’ 

Lees hier de complete reactie van kardinaal Eijk, referent medische ethiek voor de 
Nederlandse Bisschoppenconferentie (tekst in het Engels). 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

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 

https://www.rkkerk.nl/kardinaal-eijk-reageert-op-uitspraak-hoge-raad-over-euthanasie-bij-demente-vrouw/
https://www.rkkerk.nl/kardinaal-eijk-reageert-op-uitspraak-hoge-raad-over-euthanasie-bij-demente-vrouw/
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2020/04/Reaction-Dutch-BC-Eijk-2020-04-23-def.pdf
mailto:creatievecommunicatiezeeland@gmail.com


 

 

Mgr. Woorts: ,,Verbinding met onze bedevaartsplaatsen, juist 
ook nu’’ 

Veel katholieken hebben één of meerdere bedevaartplaatsen waar zij (meer dan) 

graag naar toe gaan, in ons eigen land of in andere landen, omdat zij er in leven en 
geloof verrijkt en gesterkt worden. Vanwege het coronavirus hebben de 
bedevaartplaatsen grotendeels hun poorten moeten sluiten en verreweg de meeste 
vieringen en activiteiten moeten opschorten. 
 
De door de Nederlandse bisschoppen erkende bedevaartorganisaties – Huis voor de 
Pelgrim, VNB, NLZ en de Militaire Lourdes Bedevaart – hebben door het coronavirus veel 
bedevaarten moeten annuleren. Dit heeft grote impact voor deze organisaties en hun 
medewerkers, alsook voor de degenen die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van de 
ontvangst van pelgrims. 
 
Heilzaam 
Mgr. Woorts, bisschopreferent voor de bedevaarten namens de Nederlandse 
Bisschoppenconferentie, spreekt de hoop uit dat bedevaarten in de nabije toekomst weer 
mogelijk zijn als het coronavirus overwonnen is. ,,Dit zal dan mede dankzij genoemde 
bedevaartorganisaties en hun medewerkers zijn. Ook vele bisschoppen, priesters, diakens, 
pastoraal werkers en vrijwilligers willen zich er weer (meer dan) graag voor inzetten, in het 
bijzonder voor degenen voor wie onze bedevaarten zo heilzaam zijn.’’ 
 
Mgr. Woorts wijst op alternatieve mogelijkheden: ,,Nu wij niet naar bedevaartplaatsen kunnen 
gaan en ook niet  -dat geldt pijnlijk genoeg voor de meeste gelovigen-  naar de vieringen in 
onze kerken en kapellen in onze parochies en kloosters, zoeken velen verbinding via de 
televisie, internet, livestream of anderszins. Diverse bedevaartplaatsen bieden via internet 
een directe verbinding aan. Twee mogelijkheden wil ik noemen, bij wijze van voorbeeld: in 
het Heiligdom van Lourdes is 24 uur per dag een camera gericht op de Grot van de 
verschijningen van Maria. Zowel eucharistievieringen, meditaties en het rozenkransgebed 
zijn er te volgen, in diverse talen, waaronder in het Nederlands.’’ 
 
In gebed verbonden 
,,Juist de kracht van ons gezamenlijk gebed is ten tijde van deze coronacrisis essentieel en 
de verbinding met onze bedevaartplaatsen kan ons daarin dragen en stimuleren: te weten 
dat we in gebed verbonden zijn, waar ook ter wereld. Maria en al onze heiligen bidden met 
ons mee. Zij delen immers in de verrijzenis van onze Heer en zijn ons voorgegaan naar het 
hemels Heiligdom’’, aldus de bisschopreferent. 

Kijk voor de verbinding met Lourdes op: www.lourdes-france.org 
Kijk voor de verbinding met het Heiligdom van Fatima op: www.fatima.pt 
Kijk voor informatie over de streaming service via COMECE op: sanctuarystreaming.eu. 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 
 
 
 
 

 
 

http://www.lourdes-france.org/
http://www.fatima.pt/
https://sanctuarystreaming.eu/


 

 

 
 

 
 
 
■ 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. 

 
■ Iedere zondag om 09.30 en iedere dinsdag om 09.30 uur) 

Digitale eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Maria Magdalena in Goes. De 
website die u moet kiezen is: www.kerkdienstgemist.nl 
 

■ Zondag 3 mei 
Wereldgebedsdag voor Roepingen. U leest er meer over elders in deze nieuwsbrief. 

 
■ 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 las er meer over elders in nieuwsbrief 446 van 24 april 
2020. 

 
■ 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 mens die niets doet, 
doodt niet de tijd, 

maar de tijd doodt de mens!! 

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. 
 

13-37-371 

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