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Bisdom Breda publiceert Pinksternoveen 

Op Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei 2020, start de Pinksternoveen. Dit is een 

reeks gebeden die in de negen dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt 
gebeden. Het Bisdom Breda geeft een noveenboekje uit om de gelovigen bij het 
gebed te ondersteunen. Parochies krijgen een aantal exemplaren toegestuurd. 
Het boekje is ook online beschikbaar. 
 
Vicaris Paul Verbeek stelde het boekje samen. In het voorwoord schrijft hij: “Het is een 
mooie traditie om van Hemelvaart tot Pinksteren samen te komen in gebed. Het zijn 
precies negen dagen (noveen). Zo is de eerste noveen ontstaan en later zijn er velen 
gevolgd op voorspraak van Maria of een andere geliefde heilige. Negen dagen lang 
bidden voor een intentie en stil staan bij het leven van de heilige tot wie de noveen 
gebeden wordt. Vaak wordt het noveengebed aangevuld met de rozenkrans.” 
 
‘Eensgezind volharden in gebed samen met Maria, de Moeder van Jezus’ 
Het boekje heeft als ondertitel ‘Eensgezind volharden in gebed samen met Maria, de 
Moeder van Jezus’. ,,Dát doen de leerlingen,’’ vertelt de vicaris. ,,Nadat ze getuigen 
waren van de Hemelvaart van Jezus op de Olijfberg. Zij keerden terug naar de 
bovenzaal en bleven eensgezind volharden in gebed. Juist nu ervaren veel mensen de 
kracht van het gebed en het volharden daarin. De Pinksternoveen valt in de tweede 
helft van de Meimaand, toegewijd aan Maria. Maria Tenhemelopneming is ook de 
patrones van ons bisdom. Daarom roepen we haar voorspraak in en worden we 
uitgenodigd om na het noveengebed de rozenkrans te bidden met de geheimen van die 
dag.’’ 
 
Na afloop van de noveen, op Pinksterzondag 31 mei 2020, start het Bisdom Breda een 
nieuw initiatief: de Pinksterestafette. Elf weken lang, tot 15 augustus, zullen de dertig 
parochies van het bisdom het pinkstervuur aan elkaar doorgeven, vergezeld van een 
geloofsbrief. Over dit initiatief wordt u later geïngformeerd. 

▪ Download het noveenboekje om het vanaf scherm of print mee te bidden. 

 

https://www.bisdomvanbreda.nl/wp-content/uploads/2020/05/2020-05-14_PInksternoveen-1-4-8_webversie.pdf


 
 
 
 

 
Pater Michel Rameckers overleden 

Naar ons eerst onlangs bekend werd, is op Paaszondag 12 april jl. pater Michel 

Rameckers ss.cc overleden. Op 18 april is hij, in besloten familiekring, ter aarde 
besteld op de begraafplaats Zuylen in Breda. Pater Michel Rameckers werd 95 
jaar oud. 
 

Archieffoto: Peter Vrancken 

 
 
Pater Rameckers verzorgde ongeveer 
veertig jaar eucharistievieringen in de 
toeristenkerk Catharina in Zoutelande.  
 
Daardoor onderhield hij nauw contact 
met bezoekers van de toeristenkerk, 
met wie hij een opvallende binding had. 

 
 
Levensloop 
Pater Michel Rameckers werd geboren op 24 december 1924 in het Limburgse 
Voerendaal. Op 24 september werd hij lid van de Congregatie van de Heilige Harten. 
Zijn priesterwijding volgende op 2 oktober 1949. 
 
Gedurende zijn gehele kloosterleven verbleef hij in Nederland. Hij was werkzaam in het 
gezinspastoraat, het onderwijs, in verschillende parochies, als interim-prefect van het 
kleinseminarie in Sint Oedenrode, directeur van ’t Koetshuis en Herderheem, 
opvangcentra van daklozen. 
 
Voor de congregatie was hij altijd bereid bestuurlijke taken op zich te nemen als 
huisoverste, als lid van de provincieraad en provinciaal bestuur en als lid van 
verschillende provinciale werkgroepen. Het grootste deel van zijn kloosterleven was hij 
lid van de communiteit van Bavel. Met deze communiteit verhuisde hij in 2009 naar 
Teteringen. 
 
Op 31 juli 2019 brak Michel zijn heup. Hij werd in het Amphiaziekenhuis in Breda 
geopereerd. Deze operatie verliep succesvol, maar had wel als negatief gevolg, dat hij 
geestelijk in een neerwaartse spiraal terecht kwam. Hij is op paaszondag 12 april, in het 
bijzijn van zijn nicht Tessy, heel rustig overleden. 
 
,,Michel, bedankt voor je goedheid voor de gemartelden van deze tijd, de 
daklozen, de vluchtelingen, de arme Lazarussen, de zwervers. Dank ook voor wie 
je voor ons was.’’ 
 

Congregatie van de HH. Harten wen familie Ramckers. 
 
 



 
 
 
 

Mariagebed 
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 naar ons 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 bevrijd 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. 

Bron: nieuwsbrief Vicariaat Middelburg/Breda 
 
 



 
 
 
 

De rol en betekenis van klokken in deze tijd 

Lieve mensen! Is het u ook opgevallen dat de kerkklok weer populair geworden 

is? Een paar jaar geleden kwam iemand boos de Gertrudiskerk binnen gerend 
omdat voor de afsluiting van de Maria-Ommegang de klokken extra hadden 
geluid. Hij vond dat hinderlijk. 
 
 
Tekst: pastoor Paul Verbeek 
 
 
Het begrip klokkenluider is niet positief te noemen. Klokken die al dan niet voor 
geluidsoverlast zouden zorgen. Dit waren discussies voor het Coronavirus. Maar nu 
wordt een beroep gedaan op de klokken en hun luiders. Al weken beieren ze op 
woensdagavond over onze dorpen en steden als dank voor onze helden in de zorg. 
 
Mensen vullen de klokken aan met gebed en dat zorgt voor een extra dimensie. Op 
koningsdag luiden ze een kwartier woningsdag in. Hierna volgde het Wilhelmus en de 
toespraak van onze jarige koning. De klok kondigt op haar wijze een boodschap aan en 
zijn opnieuw onderdeel van onze samenleving geworden. Vanuit menige toren klinken 
ze ook dagelijks om 8 uur, 12 uur en 18.00 uur. Ze luiden dan het angelus. In dit mooie 
gebed wordt de menswording van God aangekondigd en gedenken we het ja-woord 
van Maria. Moge we hier extra bij stil staan, wanneer op 1 mei de meimaand 
geopend wordt. 
 
 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 

Mail de redactie 

rkwalcheren@zeelandnet.nl 

 
 

 

17 mei 2020 6e zondag van Pasen 
Beste parochianen, beste lezers en lezeressen, 

In het Evangelie volgens Johannes staat geschreven: 
Jezus zei : ‘’ als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden”. 

Vader zal op mijn gebed een andere Helper geven 
om voor altijd bij u te blijven: de Geest van de waarheid, 

voor wie de wereld niet ontvankelijk is, omdat zij Hem 
niet ziet en kent. Gij kent hem, want Hij blijft bij u en 

zal  in u zijn’.  Joh. 14, 15,16,17a 
Wij zijn onderweg van Pasen naar Pinksteren. 

Jezus roept ons op tot  ‘liefde doen’. 
 

Vriendelijke groet aan U allen! 
Ria Mangnus, pastor 

mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 
 
 
 

 

Deze zomer geen vieringen in Toeristenkerk Vrouwenpolder 

Gelet op de risico's rondom het Coronavirus heeft de werkgroep Toeristenkerk 

Vrouwenpolder besloten deze zomer geen diensten te organiseren. Voor nu: een 
fijne zomer en optimale gezondheid gewenst en hopelijk tot ziens in 2021. 
 
Angesichts der Risiken im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat die Arbeitsgruppe 
„Touristenkirche Vrouwenpolder“ beschlossen, diesen Sommer keine Gottesdienste zu 
organisieren. Vorerst: Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer und eine optimale 
Gesundheit und sehen uns hoffentlich im Jahr 2021. 
 
 

 
Toeristenkerken Dishoek en Zoutelande wachten vooralsnog 
Corona-aanwijzingen van het bisdom af 

Het bestuur van de toeristenkerk in Dishoek wacht vooralsnog op de 

aanwijzingen van het bisdom over de uitwerking van de versoepelingen van de 
Coronaregels. 
 
 
Tekst: Peter Vrancken 
 
 
,,In principe willen wij vanaf zondag 5 juli vieringen houden in Dishoek’’, zegt voorzitter 
Marianne de Veen. Maar de uitdrukking ‘in principe’ is hier wel op zijn plaats want er ligt 
nog een behoorlijk aantal hobbels en overwegingen op het pad. Vooralsnog is die 
informatie nog niet beschikbaar. 
  
Het ligt voor de hand dat het eventuele functioneren in grote mate afhankelijk zal zijn 
van de maatregelen die worden voorgeschreven. Verder zijn wij afhankelijk van onze 
vaste voorgangers, waarvan de meeste op hoge leeftijd zijn. René Heinrichs heeft een 
inventarisatieronde gedaan bij hen en kon berichten dat zij bereid zijn om de draad 
weer op te pakken. Maar wij moeten er toch rekening mee houden, en dat hebben we in 
het verleden ook gedaan, juist in deze tijd, dat we te maken hebben met kwetsbare 
voorgangers, bij wie de situatie door de huidige omstandigheden snel kan veranderen. 
 
Ook binnen de werkgroep willen wij, nadat de maatregelen bekend zijn, de ronde doen 
om te weten of mensen bereid zijn om in de nieuwe omstandigheden hun vrijwilligers-
werk uit te voeren. Ook hier hebben we te maken met factoren zoals leeftijd en 
gezondheidsrisico’s. 
 
Stapje voor stapje zullen we verdergaan en het is daarom nu nog te vroeg om al 
definitief te stellen dat we 5 juli gaan beginnen’’, aldus Marianne de Veen. 
 
Toeristenkerk Zoutelande 
Ook voor Anton Zaman is het nog een kwestie van afwachten. ,,Ik wacht op de 
richtlijnen van het bisdom’’, aldus Zamen die er nog aan toevoegt ,,dat de 1,5 meter 
wellicht een probleempje wordt.’’ 



 
 
 
 

 

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 bisschop Jos Punt van Haarlem-
Amsterdam, die rond Pinksteren met emeritaat gaat en opgevolgd wordt door 
hulpbisschop Jan Hendriks. In dit geloofsgesprek blikt mgr. Punt terug op mooie en 
minder mooie momenten. 

Bron: KRO-NCRV. 

 
Radio 
U kunt 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. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

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

 



 

Attentie van bisschop. Liesen voor eerste communicantjes 
Kinderen die zich in deze coronatijd aan het voorbereiden zijn op hun Eerste Heilige 
Communie, krijgen als attentie een kleur- en leesboekje van bisschop Liesen. Het 
boekje is gisteren (donderdag 14 mei) verstuurd naar de parochies van het Bisdom 
Breda. 
 

Wegens de uitbraak van het coronavirus, zijn de Eerste Heilige Communievieringen 
opgeschort. Hierdoor moeten kinderen wachten om het sacrament voor het eerst te 
kunnen ontvangen. In een persoonlijke brief aan de communicanten schrijft de bisschop 
dat hij het jammer vindt dat dit grote feest nu niet doorgaat. Bisschop Liesen: ,,Je bent 
al aan het oefenen en aan het leren over Jezus. Je ouders, de school en de werkgroep 
hebben ook al veel klaargemaakt. En nu moet het allemaal wachten. Dat is heel 
vervelend, maar misschien kunnen we deze tijd toch goed gebruiken.’’ 

Het boekje behandelt belangrijke momenten uit het leven van Jezus. Het bevat teksten 
uit de Heilige Schrift, kleurplaten, gebeden, knutselopdrachten, doe-opdrachten en 
overwegingen voor ouders. Met de het kleur- en leesboekje hoopt de bisschop dat de 
communicanten een aandenken hebben waar zij nog lang plezier aan beleven. 

  

 
Bron: Bisdom Breda; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken 

 



 

Nieuwe video op katholiekleven.nl in kader vijf jaar Laudato 
si’: leven vanuit verbondenheid 

Vijf jaar geleden verscheen de encycliek Laudato si’, waarin paus Franciscus 

schrijft over de zorg voor de schepping als ons gemeenschappelijk huis. 
Marjolein Tiemens-Hulscher was blij met de tekst. In een nieuwe video op 
katholiekleven.nl leest ze een passage voor die ze vaak gebruikt als het gaat over 
groen geloven, zoals ook haar bedrijf heet, waarmee ze zich inzet voor 
duurzaamheid. 
 
De belangrijkste zin die ze vaak aanhaalt, staat in Laudato si’ nummer 11: ,,Soberheid 
en zorg zullen spontaan ontstaan, als wij ons innerlijk verbonden voelen met alles wat 
bestaat.’’ 
 
Marjolein: ,,Ik merk dat in de maatschappij duurzaamheid vaak vanuit de negatieve kant 
beleefd wordt. We zijn tegen vervuiling. We zijn tegen verspilling. We zijn tegen 
klimaatverandering. Daar moeten we allemaal iets tegen doen. En dan mogen we 
opeens een hoop niet. We mogen nog maar 100 rijden, niet meer vliegen, geen vlees 
meer eten. Terwijl de benadering van de paus juist positief is: als je leeft vanuit de 
verbondenheid met alles wat bestaat, heb je een positieve drive om duurzaam te doen. 
Dan ontstaat duurzaamheid spontaan.’’ 
 
De paus benadrukt dat de aarde het gemeenschappelijk huis is van arm en rijk, van de 
mensen die nu leven en toekomstige generaties. Die verbondenheid is onderdeel van 
een ‘integrale ecologie’. Marjolein: ,,Jezus kwam op voor de armen en de kwetsbaren. 
Natuur is ook arm en kwetsbaar. En er is een relatie tussen hoe wij omgaan met de 
aarde en wat voor effect dat heeft op de armen.’’ 

Bekijk het hele interview met Marjolein op katholiekleven.nl. 

Bron: katholiekleven.nl 

 

 

Speciaal noveengebed 
De Laudato Si’-Week telt in feite negen dagen. De Konferentie Nederlandse 
Religieuzen nodigt iedereen uit om tijdens de Laudato Si’-Week deel te nemen 
aan een speciale noveengebed. Geïnspireerd door de evangelielezingen volgens 
het katholieke leesrooster heeft elke dag een eigen thema, een korte tekst uit 
Laudato Si’, een korte overweging en een gebed. 

Download het noveengebed 

 
Bron: www.laudato-si.nl 

 
 
 

https://www.katholiekleven.nl/videos/actuele-videos/laudato-si-leven-vanuit-verbondenheid
https://www.knr.nl/UserFiles/File/duurzaamheid/Noveen%20Laudato%20Si%20Week%202020.pdf


 

Doet u ook mee aan  de Caritascollecte in de maand mei voor 
The Mission to Seafarers? 

U kunt uw bijdrage overmaken naar NL 82 RABO 0117 0296 61, t.n.v. Caritas 

Walcheren, onder vermelding van ‘Mission to Seafarers’. 
 

 
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 
 
 
 
 

Kerken ook op Hemelvaartsdag geopend 

De H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg en de Onze Lieve Vrouwekerk in 

Vlissingen zijn volgende week donderdag 21 mei, Hemelvaartsdag, tussen 09.30 en 
11.00 uur geopend voor stil gebed en ruimte om een kaarsje op te steken. 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 

 

  

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren op een artikel? 

Mail de redactie: rkwalcheren@zeelandnet.nl 

 

mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 

 

Coronanieuws uit Europa: van Rome tot Moskou 

Paus Franciscus heeft, afgelopen maandag, 11 mei, gevraagd om in deze barre 

coronatijden te bidden voor de daklozen. 
 
Paus Franciscus heeft vanmorgen in de eucharistieviering vanuit de Casa San Marta - die 
elke morgen op verschillende Italiaanse tv-zenders live te volgen is - opgeroepen tot gebed 
en solidariteit met de werklozen in deze coronatijden, vooral met de vele mensen die hun 
baan zijn kwijtgeraakt omdat ze illegaal tewerkgesteld waren. Laten wij bidden voor onze 
broeders en zusters die het aan werk ontbreekt. 
 
Sinds het uitbreken van de coronapandemie vraagt de paus elke morgen aandacht en gebed 
voor een bepaalde groep uit de samenleving, zoals eerder voor artsen en verplegers. Eind 
vorige week nog vroeg hij speciaal te bidden voor de kunstenaars en het personeel van 
culturele centra e.a. In vele landen is het cijfer van de werkloosheid door de pandemie meer 
dan verdubbeld en worden nieuwe records bereikt. In de VS was de werkloosheid sinds de 
crisis van de jaren 1930 nooit eerder zo hoog. Ook in Italië loopt de wekloosheid op tot 11,8 
procent. 
 
Dom van Keulen heropent 
In het Duitse Keulen is de kathedraal vanaf maandag opnieuw open voor gelovigen en 
toeristen, op voorwaarde dat zij een mondmasker dragen, voldoende afstand van elkaar 
houden en langs een voorgeschreven pad wandelen. Slechts het deel achteraan in de kerk is 
toegankelijk. Het gebied rond het altaar, met de apsis, de schatkamer en de toren van de 
kathedraal met het adembenemende uitzicht op de stad blijven afgesloten. Sinds vandaag 
worden maximaal tegelijk 200 mensen in de kathedraal toegelaten. 

Ook in Duitsland is de corona-ellende nog lang niet geleden. Vorig weekend overleed 
pater Johannes Beck, op 97-jarige leeftijd aan de coronabesmetting. Hij was de oudste 
jezuïet van Duitsland. De hervatting van de kerkdiensten in Duitsland verloopt overigens niet 
zonder slag of stoot. In Worms viel een kerkganger de koster aan, omdat het hem was 
ontgaan dat deelnemers aan de viering hier  -net als voor vele kerkdiensten elders in 
Duitsland-  zich op voorhand moesten registreren om zo het aantal kerkgangers 
overeenkomstig de voorschriften te beperken. De koster moest in de kerk vluchten. Het 
koppel wordt gezocht door de politie. 
 
Moskou in de ban van de pandemie 
In Rusland en vooral in Moskou lijkt de strijd tegen de pandemie pas echt begonnen. Sinds 
vandaag staat het land in de top 3 van de landen met het hoogste aantal 
coronabesmettingen. In het land zijn 221.344 besmettingen geregistreerd, meer dan 2.000 
mensen zijn aan het coronavirus overleden. De Russische afdeling van Caritas maakte 
afgelopen weekend melding van een opmerkelijk nieuw gebruik. In de plaats van een 
verjaardagsfeest, dat door de coronamaatregelen overigens niet mag plaatsvinden, 
schenken vele jarige inwoners van Moskou het daarvoor voorziende bedrag aan Miloserdije, 
een liefdadigheidsorganisatie van de Russisch-orthodoxe Kerk om maaltijden voor daklozen  
in opvangcentra te organiseren. Volgens medewerkster Irina Meschkowa betekent dit een 
meer dan  welkome steun om in deze erg moeilijke periode daklozen toch nog een waardige 
opvang te geven. Wij bieden noodlijdenden niet alleen voedsel en opvang, maar ook een 
luistrend oor. 

Bron: Kerknet, Vaticannews.va/Kathpress.at/Katholisch.de. 

 



 

 

Wie waren ze eigenlijk, die beruchte ijsheiligen? 

Van 11 tot 14 mei hielden moestuiniers angstvallig de (heiligen)kalender in de gaten. Na 

15 mei zou er immers geen nachtvorst meer optreden. 
 
 
Tekst: redactie Kerknet 
 

Ze zijn de schrik van elke ongeduldige tuinier: de ‘ijsheiligen’. Ze markeren de periode van 11 
tot 14 mei, in de volksmond (en grotendeels ook volgens de weerkunde) de laatste dagen 
waarop nachtvorst mogelijk is en jonge plantjes dus best nog niet buiten overnachten. In 
sommige landen zijn de ijsheiligen met drie, soms zelfs met vijf, bij ons zijn ze doorgaans met 
vier. Maak kennis met: 
 
Mamertus (11 mei) 
Mamertus was in de 5de eeuw bisschop van Vienne (Frankrijk). Hij staat te boek als een 
eigengereide, maar gewaardeerde bisschop. Hij voerde de kruisdagen in: drie boetedagen in 
aanloop naar Hemelvaart. Met gebeden en processies hoopte men gespaard te blijven van 
noodweer, hongersnood, ziektes en ander onheil. Drie dagen na elkaar ging een processie 
uit om zoveel mogelijk akkers te kunnen zegenen. 
 
Mamertus overleed op 11 mei 477. Hij wordt ook aanroepen voor ziektes aan de 
ingewanden. Daarom wordt hij vaak voorgesteld als bisschop met een streng opgerolde 
darmen in de handen. 

Pancratius (12 mei) 
Pancratius werd geboren in het westen van het huidige Turkije rond het jaar 290. Hij werd al 
snel wees; zijn oom adopteerde hem. Samen reisden ze naar Rome toen Pancratius 13 was. 
Ze kwamen er onder de indruk van het christelijk geloof en lieten zich dopen. 
 
In Rome kende de christenvervolging echter een hoogtepunt. Keizer Diocletianus gaf 
christenen de schuld van de economische crisis, omdat zij weigerden te offeren aan de 
Romeinse goden. Toen Pancratius en zijn oom werden opgepakt, weigerden ze hun geloof af 
te zweren. Pancratius werd op zijn 14de onthoofd en begraven in catacomben naast de Via 
Aurelia. Boven zijn graf verrees rond 500 de basiliek San Pancrazio fuori le mura (‘buiten de 
muren’). 

Servatius van Maastricht (13 mei) 
Servatius (Servaas) van Maastricht was in de 4de eeuw de eerste bisschop van Tongeren, 
en daarmee van de Nederlanden. Hij maakte een pelgrimsreis naar Rome en stierf rond 384 
in Maastricht, zijn nieuwe bisschoppelijke zetel. 
 
Over zijn leven of activiteiten is zeer weinig bekend. In de zogenaamde Vitae uit de 8ste en 
9de eeuw werd zijn levensverhaal daarom aangedikt, zoals het feit dat hij een verre 
nakomeling was van Johannes de Doper. Zijn leven was het onderwerp van het 
Middelnederlandse gedicht Van Sinte-Servaes (12de eeuw). Onder de Sint-Servaasbasiliek in 
Maastricht bevindt zich zijn grafcrypte. 

Bonifatius van Tarsus (14 mei) 
Bonifatius van Tarsus was een welstellende Romeinse burger die in 307 de marteldood stierf 
tijdens de christenvervolging (zie ook bij Pancratius). 
Bonifatius leidde lange tijd een leven dat draaide om wereldse geneugten, maar kwam tot 



 

 

inkeer door zijn maîtresse, Aglaida. Zij stuurde hem met enkele knechten naar Tarsus (nu in 
Turkije) met de opdracht relieken van martelaren terug te brengen. De knechten keerden 
uiteindelijk terug met het stoffelijk overschot van Bonifatius zelf: hij was de marteldood 
gestorven nadat hij, onder de indruk van andere martelaren, zich openlijk tot het christendom 
had bekeerd. 
 
Na Bonifatius’ dood ging Aglaida in het klooster en liet ze te zijner ere een kapel bouwen op 
de Aventijnse heuvel aan de Via Latina. Daar staat nog altijd de kerk van San Bonifacio en 
San Alessio. Bonifatius van Tarsus verdween na het Tweede Vaticaans Concilie van de 
officiële heiligenkalender en is dus officieel geen ‘ijsheilige’ meer. 
 
En Sophia? 
In sommige streken wordt ook een vijfde ijsheilige vermeld: Sophia van Rome. Zij zou, net 
als Pancratius, in 304 zijn gedood omdat ze haar christelijk geloof niet wilde afzweren. In 
Duitsland spreekt men op 15 mei van ‘Sophiendag’, de dag van ‘kalte Sophie’. 

Bron: Studiecentrum Kerk en Media vzw 
 
 
 
 
Franciscaanse viering 

Komende zondag organiseren de OFS (Orde van franciscaanse seculieren) in 

samenwerking met de broeders in Megen een franciscaanse eucharistieviering. 
 
Deze viering is nu al te vinden op YouTube, maar om de verbondenheid en verbroedering 
van het samen kijken te ervaren, wordt aangeraden de viering op zondag 17 mei om 12.00 
uur te bekijken. 
 
Klik hier voor de viering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Deze nieuwsbrief bereikt wekelijks zo’n duizend lezers! 
 

 

 
 
 

https://franciscaansebeweging.us10.list-manage.com/track/click?u=8ad7788002ce6845698bbd788&id=d9030be4ec&e=5dae49cd96


 

 

Video over mgr. Romero: moderne heilige van de hoop 

Oscar Romero (1917-1980) was de sociaal bewogen rooms-katholiek aartsbisschop 

van San Salvador. Veertig jaar geleden, op 24 maart 1980, werd hij tijdens het vieren 
van de Eucharistie uit politieke motieven doodgeschoten. Op 14 oktober 2018 
verklaarde paus Franciscus hem heilig. 
 
Mauricio Meneses is priester in het Aartsbisdom Utrecht, maar hij komt uit Colombia. Hij 
vertelt in een video op katholiekleven.nl over de hoop die mgr. Romero gaf aan mensen in 
Latijns-Amerika. 
 
Mauricio Meneses: ,,Zijn heiligverklaring was voor mij een grote vreugde. Het betekent dat 
Latijns-Amerika onze Wereldkerk iets te zeggen heeft. Ooit heeft paus Johannes Paulus II 
over Latijns-Amerika gesproken als het continent van de hoop. En mgr. Oscar Romero is 
hoop voor het volk, voor zijn volk, voor Latijns-Amerika, voor de armen. 
 
Oscar Romero was een profeet. Hij was de stem van de stemloze mensen in Latijns-
Amerika,’’ vertelt Mauricio Meneses. ,,Tot op de dag van vandaag is Romero voor El 
Salvador en voor alle Latijns-Amerikanen een teken van hoop en liefde en kracht.’’ 
 
Deze Colombiaanse priester in Utrechtse dienst was op 13 oktober 2018 ook de celebrant 
tijdens de landelijke viering in de Dominicuskerk in Utrecht bij gelegenheid van deze 
heiligverklaring. De Nederlands-Spaanse Mis werd ook bijgewoond door mensen die in de 
jaren tachtig uit El Salvador naar Nederland zijn gevlucht. Mgr. Woorts en ambassadeur 
Agustin Vasquez Gomez waren eveneens aanwezig. 

Bron: katholiekleven.nl 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
  

https://www.katholiekleven.nl/
http://katholiekleven.nl/


 

 

 

 
 
■ 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 

 
■ Iedere werkdag om 09.00 uur 

Eucharistieviering vanuit diverse parochies van KRO-NCRV. Te zien 
ophttps://www.rkwalcheren.nl/vieringen of volg deze via de website en 
deze facebookpagina van KRO-NCRV. 

 
■ 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. Lees hier 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 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. 

 
 

 
 

Of je het nu leuk vindt of niet, 
rozen hebben doornen!! 

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


 

 

 

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 
(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. 
 

13-37-389??? 

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