
NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN 
Onafhankelijk, journalistiek medium 

JAARGANG 14  AFLEVERING 448   8 mei 2020
  

 
           Petrus- en Pauluskerk 

 
 

    

 
         Onze Lieve Vrouwekerk 

                    

 
  Dishoek 

 
    Domburg 

 
     Vrouwenpolder 

 
               Zoutelande

 

 
  

 

Eindelijk perspectief. Vanaf 1 juli weer naar de kerk! 

De druk op premier Mark Rutte en het kabinet werd steeds verder opgevoerd. 

,,Biedt perspectief’’, luidde de smeekbede in nagenoeg ieder actualiteiten-
programma! En die kwam er afgelopen woensdagavond dan tijdens de wekelijkse 
persconferentie. Eindelijk. 
 
 
Tekst: Peter Vrancken 
 
 
Vanaf 1 juli mogen er, weliswaar met de nodige beperkingen, weer kerkdiensten 
worden gehouden en kan er weer eucharistie worden gevierd. Maar de datum van 1 juli 
is wel onder nadrukkelijk voorbehoud, dat het aantal Coronaslachtoffers niet sterk zal 
stijgen of het virus onverwacht opnieuw (en hard) zal toeslaan. Bovendien: meezingen 
zal vermoedelijk niet toegestaan zijn! 
 
De versoepeling geldt niet alleen voor de H.H. Petrus- en Pauluskerk in MIddelburg en 
de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen, maar ook voor de toeristenkerken in Dishoek, 
Domburg, Vrouwenpolder en Zoutelande. Onzekerheid bestaat nog over de 
kerkvieringen in de zorgcentra Ter Reede in Vlissingen en Willibrord in Middelburg. 
Daarover moet de Raad van Bestuur van WVO Zorg beslissen. 
 
En als het allemaal door zal gaan, gelden er de nodige beperkingen. De voornaamste 
zijn: 

1. Onderling afstand houden met minimaal 1,5 meter afstand blijft gelden; 
2. Maximaal mogen, wel met in achtneming van de 1,5 meter afstand, 100 

personen toegang krijgen in een kerkgebouw. Daar horen niet alleen de 
kerkgangers bij, maar ook voorgangers, misdienaars, acolieten, kosters en 
koorleden. 

Om dit alles in goede banen te leiden, zullen er nog procedures ontwikkeld 
moeten worden voor de kerkgebouwen over, bijvoorbeeld, voorgeschreven 
looproutes, gedoseerde toegang, enz. 



 
 
 
 

Hartelijk dank! 
Het is een beetje raar als in het begin van de week de voorzitter van onze KBO 
belt of hij koffie mag komen drinken a.s. vrijdag. En nog wel om 10 uur, wel een 
beetje vroeg voor mijn leeftijd! 
 
Maar alla, dat moet dan maar. Hij brengt wel oranje tompouces mee! 
Daar zitten we dan. En tot overmaat krijg je ook nog telefoon. En nog eens tot 
overmaat……de Burgervader. 
 
Wat nu weer? Dan kijk je naar de gezichten aan de tafel en begint het te dagen. En dan 
krijg je het door. Een lintje!!! Moet dat nou? Ja, dat moet zeggen ze en ze gniffelen 
lekker door. 
 
Eerst was ik verbaasd en daarna o zo dankbaar dat er zoveel mensen om je heen zijn 
die dat voor je doen en zoveel mensen die je zo waarderen. Ik denk dat we allemaal 
zeggen ,,het hoeft niet voor mij.’’ Maar als het je  overkomt is het toch wel hel erg fijn! 
 
Daarom: 
Dank aan iedereen die aan deze klus hebben meegewerkt! 
Dank aan iedereen voor de felicitaties. 
Dank aan iedereen die mij de kans hebben gegeven en nog geven om door  te  
gaan. 
 
Ger van Waegeningh 
 
 
 

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: rkwalcheren@zeelandnet.nl 

 
 

Alpha Nederland online 

Hoe als parochie aanwezig te zijn in deze tijd Alpha Nederland doet de eerste 

ervaringen op met Alpha online (een kennismaking van het christelijke geloof) en 
de Marrriage course online (een cursus voor stellen om hun relatie te verdiepen). 
 
Er worden online-trainingen aangeboden, zodat u kunt verkennen of en hoe dit voor uw 
parochie mogelijk is! Laat u niet meteen afschrikken, er is meer mogelijk dan u denkt.  
 
Voor meer informatie, zie de website van Alpha 
Nederland,www.alphanederland.org/alpha-online. 

mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl
http://www.alphanederland.org/alpha-online


 
 
 
 

Financiële hulp voor Coronaslachtoffers en de vluchtelingen 
in de kampen in Griekenland 

Wij willen u vragen om in het komende weekend van 10 mei, Moederdag, te 

collecteren voor de slachtoffers van de coronacrisis en in het bijzonder voor de 
vluchtelingen die vastzitten in Griekenland. 
 
Met de collecte op 10 mei sluiten we aan bij een landelijk, oecumenisch initiatief om 
geld in te zamelen ter ondersteuning van projecten in het kader van de coronacrisis. De 
crisis veroorzaakt veel materiële en psychische nood, in ons land en daarbuiten. 
 
In sommige landen ontstaan door de coronacrisis dramatische situaties. De Nederland-
se bisschoppen hebben een dringende oproep ontvangen van Caritas Athene om te 
helpen bij de verzorging van de talloze vluchtelingen. Velen van hen zijn kinderen en 
een groot deel zit vast in kampen in Griekenland. De coronacrisis heeft de situatie van 
deze mensen nog moeilijker gemaakt dan zij al was. 
 
Namens de Kerk staat Caritas Athene hen zo goed mogelijk bij door het bieden van 
onderdak, maaltijden, kleding en taalcursussen. Daarmee wordt concrete hulp geboden 
en een blijk gegeven van liefdevolle aandacht in omstandigheden die voor vele 
vluchtelingen uitzichtloos lijken. De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om 
Caritas Athene bij dit werk te ondersteunen met een gift via de afzonderlijke bisdommen  
 
U kunt uw bijdrage overmaken naar NL 82 RABO 0117 0296 61, t.n.v. Caritas 
Walcheren, onder vermelding van ‘Inzameling Caritas Athene’. 
 
Caritas Walcheren zal ook een bijdrage leveren en ook bisschop mgr. Jan Liesen heeft 
toegezegd vanuit het bisdom Breda een financiële bijdrage te leveren. 
 
Met de steun aan de vluchtelingen in Griekenland, moeders en kinderen en 
mensen die zich moederziel alleen voelen, kunnen we samen ook een teken van 
aandacht geven over de grenzen heen. 
 
 
 
 
 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 

Mail de redactie 

rkwalcheren@zeelandnet.nl 

 
 

mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 
 
 
 

Mgr. Woorts stuurt groet van verbondenheid aan de Joodse 
gemeenschap in Nederland 

Bij gelegenheid van 75 jaar bevrijding heeft mgr. drs. H.W. Woorts, referent 

namens de  Bisschoppenconferentie voor Kerk en Jodendom, een groet gestuurd 
aan de Joodse gemeenschap in Nederland. ,,Naast de dankbaarheid voor het feit 
dat wij als Nederlanders 75 jaar in vrijheid kunnen leven, is er in uw gemeenschap 
zeker ook deze dagen het enorme verdriet en de pijn vanwege het lijden en de 
uitroeiing van miljoenen Joodse broeders en zusters, waaronder uw eigen 
familieleden en vrienden.’’ 
 
De brief is in aanloop naar 4 en 5 mei verstuurd naar contacten binnen de Joodse 
gemeenschap. Mgr. Woorts refereert aan de nationale herdenking in Amsterdam van 75 
jaar bevrijding van Auschwitz, op 26 januari jongstleden, waarbij hij  namens de 
Nederlandse Bisschoppenconferentie aanwezig was. 
 
,,Daar spraken ook jonge kinderen over wat hun (over)grootouders in de oorlog hadden 
meegemaakt. Het raakte mij diep, zeker deze jonge kinderen te zien – zo vol 
toekomstdromen, met zoveel talenten – die een teken van hoop zijn voor onze wereld, 
maar die al zo jong meedragen dat zij er eigenlijk niet hadden mogen zijn van de 
bezetter van ons land destijds. En dat zij moeten leven met het besef dat er ook nu 
mensen zijn voor wie zij niet gewenst zijn.’’ 
 
Toenemend antisemitisme 
Ook benoemt de bisschop in zijn brief het toenemende antisemitisme in ons land en in 
omringende landen. Hij wijst er op dat paus Franciscus zich hier meerdere keren tegen 
heeft uitgesproken en hij herinnert aan de gezamenlijke verklaring van de Rooms-
Katholieke Kerk in Nederland en de Protestantse Kerk Nederland van 28 juni 2019 
vanwege het toenemend antisemitisme in Nederland. 

Daarin staat: ,,Wij rekenen het ook tot onze verantwoordelijkheid er alles aan te doen 
om antisemitisme in de hele samenleving tegen te gaan en om initiatieven te 
ondersteunen die daar een dam tegen opwerpen. Hierbij roepen wij de overheid alsook 
de gehele samenleving op om alles te doen wat in haar vermogen ligt om antisemitisme 
te bestrijden.’’ 
 
Mgr. Woorts is mede hierom namens de R.-K. Bisschoppenconferentie lid van de Raad 
van Ambassadeurs van het Nationaal Holocaust Museum in oprichting. 
 
Lees de brief van mgr. Woorts hier. 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 
 
 

 

Het actuele nieuws lees je natuurlijk in deze nieuwsbrief 
 

 

https://www.rkkerk.nl/mgr-woorts-bij-nationale-holocaust-herdenking
https://www.rkkerk.nl/r-k-kerk-en-pkn-komen-met-gezamenlijke-verklaring-tegen-antisemitisme
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2020/05/Een-groet-van-verbondenheid-brief-1-mei-2020.pdf


 
 
 
 

Digitale kerkcollecte maart en april 2020 (collecte op afstand) 

Kort voor Pasen is door mij een oproep gedaan in deze digitale nieuwsbrief 

voor een bijdrage voor de gemiste kerkcollectes. Een oproep die (eind april) heeft 
geleid tot een opbrengst van € 1.034,50. 
 
Ook heeft een vrijwilligster afgezien van het declareren van gemaakte kosten voor de 
parochie en het als gift aan de parochie geschonken. 
 
Ter informatie: 
Gemiddeld wordt er jaarlijks  in de 2 parochiekerken samen een bedrag opgehaald van 
€ 2.4000.-. Door de Coronapandemie zullen we naar alle waarschijnlijkheid dit bedrag in 
het jaar 2020 niet halen. 
 
Hoe lang de kerken nog dicht blijven is onduidelijk vandaar onze nog steeds geldende 
oproep om de komend tijd de parochie met een extra financiële ondersteuning door 
deze corona tijd heen te helpen. 
 
Gelukkig hebben we de jaarlijkse parochiebijdragen die velen van U ook al geven aan 
de parochie als vaste bron van inkomsten. 
 
In ieder geval willen we iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage voor het mooie 
bedrag van € 1.034,50 en we zeggen net als het kabinet:  ,,houd vol met de 
collecte op afstand.’’ 
 
Fons Toorop, penningmeester 
 
 

Mariagebed    O Maria 

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. 
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. 

Bron: nieuwsbrief Vicariaat Middelburg/Breda 



 
 
 
 

Benedictus XVI over zijn ontslag en rol als emeritus paus 

Sinds afgelopen maandag, 4 mei 2020, ligt de nieuwe pausbiografie van Peter 

Seewald in Duitsland en enkele andere landen in de boekhandel. Daarin spreekt 
emeritus paus Benedictus XVI zich onder meer uit tegen het homohuwelijk en 
abortus en tegen wat hij het groeiende succes van een antichristelijke 
geloofsbelijdenis noemt, die wereldwijd in opmars is en de echte bedreiging 
vormt van de rooms-katholieke Kerk. 

 
 
Tekst: Philippe Keulemans 

 

 
Wie zich tegen die wereldwijde dictatuur van schijnbaar humanistische ideologieën durft 
te verzetten, wordt volgens hem sociaal geëxcommuniceerd: Honderd jaar geleden zou 
iedereen het absurd hebben gevonden om over het homohuwelijk te 
spreken. Tegenwoordig worden degenen die daar tegen zijn sociaal 
geëxcommuniceerd. Hetzelfde geldt voor abortus en voor de productie van mensen in 
het laboratorium. De angst voor deze spirituele kracht van de antichrist is dan maar al te 
natuurlijk, zegt de emeritus paus in de 1.184 pagina’s tellende biografie. 
 
 
Pauselijke emeritaat werd zorgvuldige voorbereid 
Auteur Peter Seewald beseft naar eigen zeggen dat zijn erg lange en uitvoerige 
biografie in tegenstelling tot zijn vorige pausbiografieën geen bestseller zal worden. In 
zijn nieuwe boek beschrijft hij het leven van de 93-jarige kardinaal Jozeph 
Ratzinger met empathie en beschermt hij hem ook tegen de kritiek. Boeiend is de 
passage met oude en nieuwe argumenten voor zijn vervroegde aftreden in 2013 en de 
manier waarop hij de spirituele rol van de emeritus paus tracht in te vullen. Soms klinkt 
er in de uitspraken van de kerkleider, die door sommigen nu al als een kerkleraar wordt 
bestempeld, bitterheid door over de manier waarop zijn uitspraken destijds werden 
onthaald. Seewald beschrijft hoe de Duitse paus en zijn entourage de stap van het 
aftreden - voor het eerst in meer dan 600 jaar - minutieus hebben voorbereid en hoe zij 
erin geslaagd zijn om die revolutionaire beslissing maandenlang geheim te houden. 
Voorwaar geen sinecure in het Vaticaan. 
 
 
Onbekwaamheid om te regeren 
Kardinaal Joseph Ratzinger benadrukt in de biografie dat de publicatie van de 
documenten van Vatileaks geen enkele rol heeft gespeeld in zijn beslissing om terug te 
treden. Anderzijds heeft het uitbarsten en de omvang van de seksuele misbruikcrisis 
wel degelijk een (erg) belangrijke rol gespeeld. Benedictus XVI getuigt dat hij zich op 
het einde van zijn ambtstermijn had gerealiseerd dat, naast mogelijke dementie, ook 
andere vormen van ontoereikende bekwaamheid het onmogelijk zouden kunnen maken 
om zijn ambt nog langer behoorlijk uit te oefenen. Hij bevestigt ook dat er net als bij zijn 
voorgangers Paulus VI en Joannes Paulus II een brief met een ondertekend, 
voorwaardelijk ontslag klaar lag in geval van ziekte, die het onmogelijk zou maken om 
de taak naar behoren uit te oefenen. 
 

https://www.kerknet.be/auteur/philippe-keulemans


 
 
 
 

Geen schaduwpaus 
In de biografie verwerpt Benedictus XVI nadrukkelijk de kritiek op zijn rol als emeritus 
paus. Hij onderstreept dat het voor bisschoppen gebruikelijk is dat zij op bepaalde 
leeftijd omwille van hun leeftijd hun emeritaat aanvragen. Hij zegt ook expliciet dat hij de 
juridische constructie voor het emerituspausschap heeft gecreëerd, zodat elke indruk 
vermeden wordt dat er twee pausen naast elkaar in functie zijn. Hij vergelijkt de huidige 
situatie met die van een oude boer in Beieren, die de boerderij heeft overgedragen aan 
zijn zoon, zelf in een bijgebouwtje woont en zijn vaderlijke rechten heeft opgegeven. De 
beschuldiging dat hij zich na zijn emeritaat nog in publieke debatten mengt, bestempelt 
hij als een kwaadaardige vervorming van de werkelijkheid en een poging om volledig 
het zwijgen op te leggen. Tot slot spreekt hij nog zijn dank uit voor de belangstelling van 
zijn opvolger. Sinds hun eerste ontmoeting na zijn verkiezing in 2013 is er een 
persoonlijke vriendschap ontstaan die sindsdien niet alleen is gebleven, maar ook 
gegroeid. 

Bron: Studiecentrum Kerk en Media vzw; I.Media/KNA; 

Redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

Mei als ‘Mariamaand’: zo is het begonnen 

Mei geldt als dé Mariamaand. Aan de oorsprong liggen vieringen van de 

vruchtbaarheid van mens en natuur, maar ook de pest heeft ermee te maken 

 
 
Tekst Piet De Loof 
 
 
.De maand mei draagt al in haar naam het moederlijke in zich: ‘mei’ komt van (de 
Griekse godin) Maia, die staat voor natuur, vruchtbaarheid, liefde en moederschap. Zo 
werd er (en wordt op sommige plaatsen nog altijd) een meiboom geplant, wat gepaard 
ging met allerlei vieringen en evenementen zoals bloemen- en bloesemfeesten 
(Floralia). 

Dat Italië de bakermat is van de Mariaverering in mei is, lijdt geen twijfel. Eén van de 
personen die dat zou hebben beïnvloed, is Carolus Borromeus, de bisschop van Milaan 
die eind de 16de eeuw op hetzelfde moment als de meivieringen ook gebedsmomenten 
voor Maria begon te organiseren in de kathedraal van Milaan. Dat werd een succes, 
volgens geschiedschrijvers ook al omdat de pest uitbrak en heel wat mensen voor 
genezen kwamen bidden. 

Het Milanese gebruik kende navolging in andere Italiaanse steden en werd later 
overgenomen en gepromoot door de jezuïeten, die er in heel Europa gebedsboekjes 
over verspreidden. 

In verscheidene pauselijke encyclieken zou de meimand later worden bekrachtigd als 
Mariamaand, het meest expliciet door Paulus VI in zijn encycliek Mense Maio (De 
maand mei) uit 1965. 

Bron: Studiecentrum Kerk en Media vzw; 

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: 
Netty van Eekelen     Tineke Blaauw-Boeckholtz  

Pieter Hoondert      Hans Gerrits 

 

 

https://www.kerknet.be/auteur/piet-de-loof


 

Eucharistievieringen op televisie en radio 

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

viering vanuit de (lege) Basiliek van Sint Nicolaas in Amsterdam. Celebrant is 
pastoor Eric Fennis. 
 
Voorafgaand aan de eucharistieviering kunt u vanaf 09.50 uur kijken en luisteren naar 
het geloofsgesprek. Leo Feijen praat zondag met pastoor Harry Notermans en de 
Arabisch christelijke zanger Anass Habib, di aan het einde van het gesprek Ave Maria 
zal zingen. 
 
 

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


 

 
 

              
SCHATKIST VOL VERHALEN 

 
Zondag 10 mei  om  9.30 uur gaat de schatkist open…: 

 
 

       STAPPEN ZETTEN  ! 
 
 
 

Kom je kijken en luisteren?! 
Online - via livestream : www.kerkdienstgemist.nl  Maria 

Magdalenakerk Goes                      Tot Zondag! 

https://previews.123rf.com/images/loopall/loopall1503/loopall150300019/38564395-oude-lege-vintage-houten-romp-geïsoleerd-op-witte-achtergrond.jpg


 

Raad van Kerken spreekt zich uit tegen nieuwe 
kernwapenwedloop 

De Raad van Kerken in Nederland maakt zich ernstig zorgen over de nieuwe 

kernwapenwedloop die op gang gekomen is na het opzeggen van belangrijke 
wapenbeheersingsovereenkomsten. De Raad spreekt zich in een verklaring uit 
tegen een nieuwe kernwapenwedloop. 
 
Het is dit jaar niet alleen 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog beëindigd werd, 
maar ook 75 jaar geleden dat de eerste atoombommen op de steden Hiroshima en 
Nagasaki werden afgeworpen, die honderdduizenden burgers een vreselijke dood 
injoegen. 
 
Daarnaast is het 50 jaar geleden dat het internationale verdrag tegen de verdere 
verspreiding van kernwapens, het non-proliferatieverdrag (NPT), werd ondertekend. 
Daarin beloofden de ondertekenaars in artikel VI om door onderhandelingen te komen 
tot totale kernontwapening. 
 
Toetsingsconferentie Verenigde Naties 
Eind april van dit jaar stond er een zogeheten toetsingsconferentie van dat verdrag 
geagendeerd bij de Verenigde Naties in New York. Het lag in de bedoeling dat deze 
deels zou worden voorgezeten door de Nederlandse delegatie. 
 
Met het oog hierop nam de Raad van Kerken zich voor om het eerder in de jaren tachtig 
uitgesproken onvoorwaardelijk ‘nee’ tegen kernwapens te herbevestigen en stelde een 
verklaring tegen de nieuwe kernwapenwedloop op. 
 
Uitgesteld 
De toetsingsconferentie van het NPT werd vanwege de corona-crisis uitgesteld 
tot volgend jaar. De Raad van Kerken hoopt dat de Nederlandse delegatie die 
volgend jaar de uitgestelde conferentie zal bijwonen, zich sterk zal maken voor 
het eindelijk naleven van artikel VI, zodat internationale onderhandelingen gestart 
kunnen worden om tot algehele kernontwapening te komen. Dit zou in lijn zijn 
met de regeringsverklaring dat ‘de Nederlandse regering zich blijft inzetten voor 
een kernwapenvrije wereld’. 
 
Lees hier de verklaring van de Raad van Kerken tegen de kernwapenwedloop 

Bron: Raad van Kerken 
 
 

 

 

 

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

 

  

 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2020/05/2020-05-05-verklaring-kernwapenwedloop-Raad-van-Kerken.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren op een artikel? 

Mail de redactie: rkwalcheren@zeelandnet.nl 
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Heilige Corona - een patroonheilige tegen epidemieën  

Wat velen niet weten: 'Corona' of 'Korona' / 'Stephania' is de naam van een 

relatief onbekende heilige van de katholieke kerk, die waarschijnlijk rond 160 in 
Egypte of in Syrië of in Antiochië is geboren en die op 16-jarige leeftijd het 
martelaarschap onderging. 
 
 
Tekst: Br. Ignatius Maria (Gerardus Majellaparochie, Utrecht) 
 

 
De vroegchristelijke martelaar stierf waarschijnlijk rond 177 op 16-jarige leeftijd in de tijd 
van vervolging van christenen samen met haar vader, St. Victor van Siena. Volgens 
andere bronnen was Corona de vrouw van de martelaar Victor. Ze werd gearresteerd 
omdat ze probeerde mensen te troosten die werden gemarteld. Haar dood was erg 
wreed. Haar herdenkingsdag is 14 mei. 
 
Keizer Otto III. (983 - 1002) bracht relikwieën van de heilige Corona naar Aken, waar ze 
in de kathedraal worden bewaard. De heilige Corona werd Co-patroonheilige van het 
‘Aachener Marienstift’. In de 14e eeuw bracht keizer Karel IV relikwieën naar Praag. 
De heilige wordt vooral vereerd in Oostenrijk, Beieren en Bohemen. In St. Corona am 
Wechsel bij voorbeeld werd een beeld van de heilige gevonden in een holle lindeboom 
gevonden, een kapel werd opgericht en de bedevaarten werd een bedevaartsplaats. 
Ook in St. Corona am Schöpfl, St. Corona bij Staudach en de Handlab zijn bekende 
bedevaartskerken. Houthakkers zochten in hun vaak gevaarlijke beroep bescherming 
en hulp van St. Corona. Met haar hoopten ze op 'begrip' en hulp voor hun zorgen want 
de heilige Corona werd gedood door twee palmbomen. 
 
De Oostenrijkse munteenheid werd tot 1924 genoemd naar de heilige ‘kroon’. Deze 
heilige wordt ook aangeroepen bij geldzaken - ze is de beschermheilige van 
zakenmensen. 
 
En het verbazingwekkende: de heilige is naast ‘standvastigheid in het geloof’ ook 
verantwoordelijk voor epidemieën - ook al is dat maar een plaatselijke traditie: In St. 
Corona am Wechsel werd deze heilige al in de 16e of 17e eeuw bij vee-epidemieën 
aangeroepen. Het feit dat het Coronavirus door dieren bij de mens terecht kwam, is ook 
een element dat deze lokale Oostenrijkse traditie met onze coronavirus-tijd verbindt.  

Laten we haar speciaal aanroepen in deze dagen om bij God voorspreekster te 
zijn tegen dit virus! 

 
 

 
 

https://books.google.de/books?id=I5OxvaDu3RQC&pg=PA789#v=onepage&q&f=false
https://books.google.de/books?id=I5OxvaDu3RQC&pg=PA789#v=onepage&q&f=false
http://katholiekleven.nl/


 

Duitse bisschoppen erkennen medeplichtigheid aan 
nazimisdaden 

De Duitse katholieke Kerk heeft destijds te veel aan zichzelf en haar positie, en te 

weinig aan de echte slachtoffers van het nazisme gedacht. 
 
 
Tekst: Philippe Keulemans 
 
 
De Duitse Bisschoppenconferentie (DBK) erkent in een 23 pagina’s tellend document 
naar aanleiding van de 75ste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog (8 
mei)  dat de katholieke Kerk zich medeschuldig heeft gemaakt aan die oorlog en 
nauwelijks heeft geprotesteerd tegen de buitensporige misdaden van het nazisme, 
zoals de Jodenvervolging. Duitse bisschoppen deelden weliswaar niet de 
rechtvaardiging van de nazi’s op basis van hun rassenideologie, maar ondanks soms 
ook openlijke oppositie hebben zowel hun woorden als daden zowel de soldaten als het 
regime gesteund om de oorlog voort te zetten. Het document erkent ook dat de Duitse 
katholieke kerkleiding vele soldaten in hun gewetensnood alleen heeft gelaten en –
erger nog – ook de oorlog heeft gesteund en daarvoor tot aan het einde ondanks de 
repressie tegen het christendom en de vernietigingskampen is blijven mobiliseren. Het 
document is volgens referent en Justitia et Pax-voorzitter mgr. Heiner Wilmer, die 
bisschop van  gebaseerd op een veelheid van onbetwiste historische feiten. 

Historische dubbelzinnigheid en gebrek aan moed 
De leiding van de zowel de lutherse als de katholieke Kerk in Duitsland hebben al 
meteen na de Tweede Wereldoorlog de nazimisdaden veroordeeld. De katholieke  
kerkleiding verwierp op 23 augustus 1945 uitdrukkelijk de verkeerde leer van het 
nationaal-socialisme waardoor veel Duitsers, ook binnen de eigen geledingen, zich 
lieten verleiden. Er werd toen ook erkend dat velen onverschillig bleven voor de 
nazimisdaden en die zelfs hebben aangemoedigd. Tegelijk werd dubbelzinnigheid over 
de eigen rol in stand gehouden, mee door de verwijzing naar de vele katholieken die 
joden hadden geholpen. Wel heeft de katholieke kerkleiding, in tegenstelling tot die van 
de de protestantse Kerk, destijds niet de moed gehad om ondubbelzinnig te erkennen 
dat een deel van haar leiders en leden samengewerkt hebben met het naziregime en in 
die zin medeschuldig zijn geweest aan de misdaden van dat regime. Dr. Christoph 
Kösters van de Commissie voor Hedendaagse Geschiedenis herinnert eraan dat de 
katholieke bisschoppen pas in 1965 opdracht hebben gegeven voor een uitgebreid 
onderzoek naar de kerkelijke activiteiten onder het nationaalsocialisme. Volgens hem 
heeft het lang geduurd voordat de Duitse kerkleiding zichzelf niet alleen als 
tegenstander van het naziregime, maar ook als medestander is gaan zien. De echte 
doorbraak kwam er volgens hem toen de Duitse Kerken opdracht gaven voor 
systematisch onderzoek naar het gebruik van dwangarbeid in kerkelijke instellingen. 

Erkenning van medeplichtigheid 
De nieuwe verklaring over de rol van de Duitse katholieke bisschoppen tussen 1939 en 
1945, met als titel: Deutsche Bischöfe im Weltkrieg, die vorige week door de DBK werd 
goedgekeurd, erkent dat het moeilijk is om een oordeel uit te spreken over het handelen 
van anderen in het verleden. Maar het is duidelijk dat hooggeplaatste geestelijken zich 
te weinig tegen Adolf Hitler hebben verzet en niet ondubbelzinnig de barbaarse acties 
van het naziregime hebben veroordeeld. 

 

https://www.kerknet.be/auteur/philippe-keulemans
https://www.dbk-shop.de/media/files_public/ytbldcbnm/DBK_Deutsche_Bischoefe_im_Weltkrieg.pdf


 

Het document herinnert eraan dat de kerkleiding zich van bij de inval van het Duitse 
leger in Polen in 1939, mee door ervaringen van de Eerste Wereldoorlog, terughoudend 
heeft opgesteld. Maar anderzijds werden zowel de gelovigen als soldaten aangespoord 
tot trouw, gehoorzaamheid en het vervullen van hun plicht. 

Deutsche Bischöfe im Weltkrieg erkent dit keer wel uitdrukkelijk de kerkelijke 
medeplechtigheid. Zo werden er bij de 50ste verjaardag van Hitler in 1939 aan kerken 
nazivlaggen uitgehangen en werd er in de kerken gebeden voor de Führer en het 
Duitse Reich. Meerdere kerkgebouwen werden omgevormd tot veldhospitalen, waar 
zusters soldaten verzorgden. Priesters stonden mee in de frontlinie om Duitse militairen 
spiritueel te ondersteunen. Het document besluit met de waarschuwing dat wij allemaal 
kinderen zijn van onze tijd en dat de oude geest van verdeeldheid, nationalisme, 
evenals etnisch en autoritair denken op vele plaatsen opnieuw de kop opsteekt, ook in 
Duitsland. 

Een apart hoofdstuk van het nieuwe document gaat over de vraag waarom de Duitse 
katholieke bisschoppen geen kritischer standpunt hebben ingenomen over een oorlog, 
waarvan het criminele karakter almaar duidelijker werd. Bisschop Heiner Wilmer vat de 
belangrijkste standpunten samen: 

1. de traditionele leer over de legitimiteit van het staatsgezag en de relatie tussen 
Kerk en staat, 

2. de traditionele leer over rechtvaardige oorlog, 
3. de sociale acceptatie van de natuurlijke aanwezigheid van het leger in het 

dagelijkse leven; 
4. de relatie tussen de katholieke Kerk en de Duitse natie, 
5. de fundamentele afwijzing van het communisme, wat de oorlog tegen de Sovjet-

Unie acceptabel leek te maken. 

Mgr. Wilmer: ,,Zoals de archieven aantonen, werd de toenmalige 
bisschoppenconferentie ook intern geblokkeerd. Bisschoppen die zich openlijk kritisch 
wilden opstellen over het beleid van het naziregime konden dat niet omwille van het 
unanimiteitsbeginsel en dus vanwege de invloed van de voorzitter, kardinaal Adolf 
Bertram, die voorzichtig was.’’ 
 
Mgr. Georg Bätzing, bisschop van Limburg en DBK-voorzitter, stelde op de 
videopersconferentie dat de datum van 8 mei 1945 in heel Europa al decennia als 
een Dag van Bevrijding wordt gevierd. ,,Maar Duitsers hebben het omwille van de 
capitulatie en de nederlaag altijd moeilijk gehad met die datum. Maar ook wij zijn bevrijd 
van de verschrikkingen van de oorlog, van de nazi-onderdrukking en massamoord. De 
herdenking van het einde van WOII moet dan ook voor ons allemaal een dag van 
dankbaarheid zijn voor de verzoening van de volkeren, de vrede en de gerechtigheid 
die nadien tot stand is gekomen.’’ 

Bron: Studiecentrum Kerk en Media vzw; DBK/Vaticannews/Süddeutsche Zeitung 

Lees de verklaring van de Duitse Bisschoppenconferentie over haar rol in de Tweede 
Wereldoorlog. 

  

 

Deze nieuwsbrief bereikt wekelijks zo’n duizend lezers! 
 

 

http://www.dbk-shop.de/media/files_public/ytbldcbnm/DBK_Deutsche_Bischoefe_im_Weltkrieg.pdf
http://www.dbk-shop.de/media/files_public/ytbldcbnm/DBK_Deutsche_Bischoefe_im_Weltkrieg.pdf


 

 

 

 
 
 
■ 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 11.00 en iedere dinsdag om 09.30 uur) 

Digitale eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Maria Magdalena in Goes. U 
kunt meevieren via www.kerkdienstgemist.nl 
 

 
■ 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 voor Spaanssprekende parochianen in de H.H. Petrus en Paulus-
kerk 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. 

 
 
 

 
 

Liefhebben is niet elkaar aankijken, 
maar samen kijken in dezelfde richting!! 

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: rkwalcheren@zeelandnet.nl. Kopij uitsluitend 
aanleveren in platte tekst en in Wordformaat! 
Wilt u in ieder geval altijd uw naam en telefoonnummer vermelden, zodat we in voorkomend geval 
contact met u kunnen opnemen? Inzenden kan tot donderdagavond (tenzij anders aangegeven). 
Wanneer u ons foto’s stuurt kunnen wij deze uitsluitend plaatsen, wanneer daarvoor geen rechten 
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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. 
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