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Informatievoorziening wordt verder uitgebreid 

Er zijn inmiddels afgeronde plannen om de voorziening van kerkelijk nieuws 

verder uit te breiden en u vooral sneller te in formeren. Daarvoor is een snel 
medium ontwikkeld. Dat verschijnt onregelmatig: alleen wanneer er sprake is van 
belangrijk nieuws en krijgt de zeer toepasselijke naam NieuwsFlits. 

 
De nieuwsbrief van de H. Maria Parochie Walcheren verschijnt, zoals u weet, wekelijks 
op vrijdagmiddag. Maar nieuws is snel en uit reacties van lezers blijkt, dat zij meer dan 
gemiddeld geïnteresseerd zijn in het nieuws van dichtbij. Uit de eigen parochie, de 
parochiekern of algemeen, belangrijk nieuws. 
 
Dat leest u iedere vrijdag uitgebreid in de nieuwsbrief.  Met een gratis abonnement op 
de NieuwsFlits ontvangt u het nieuws direct, maar wel in zeer beknopte vorm. 

Maximaal één pagina! 
 
Wilt u voortaan de NieuwsFlits ontvangen? Neem dan een gratis abonnement. 

Stuur daarvoor een blanco e-mailbericht naar onderstaand redactieadres met in de 
onderwerpregel de naam Nieuwsflits. Bij voldoende belangstelling gaan we binnenkort 
van start met deze uitbreiding van de nieuwsvoorziening. Deze nieuwsbrief blijft 
natuurlijk, zoals u gewend bent, op vrijdagmiddag verschijnen! 
 
Aanmeldadres: 

rkwalcheren@zeelandnet.nl 

 
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor verzending van de NieuwsFlits 

 



 
 
 
 

Richtlijnen voor hervatting eucharistievieringen 

Op woensdag voor Hemelvaart hebben de gezamenlijke bisschoppen hun 

richtlijnen uitgebracht voor hervatting van de (eucharistie)vieringen. Daarbij 
wordt de mogelijkheid geboden om vanaf 1 juni weer fysiek samen in het 
kerkgebouw te vieren. Vanzelfsprekend zijn we heel verheugd dat dat weer 
mogelijk is, hoewel dat in de maand juni met maximaal 30 gelovigen nog wel 
beperkt zal zijn. 
 
Als u zelf kennis heeft genomen van de richtlijnen, bijvoorbeeld gisteren via de extra 
nieuwsbrief, zult u begrijpen dat uitvoering geven aan de richtlijnen geen eenvoudige 
opgave is. Dit vraagt in de komende week allereerst nog intensief overleg met en 
afstemming tussen pastoresteam en parochiebestuur. 
 
Begin volgende week gaan pastores en parochiebestuur overleggen en zullen 
vervolgens ook de meest betrokken personen, groepen en de toeristenkerken hierbij 
betrekken. 
 

Zo spoedig mogelijk daarna zal er communicatie over de concrete gang van zaken 
plaatsvinden. 
 
Vriendelijke groet, 
pastores en parochiebestuur. 
 
 
 
 
 

Foto’s in de nieuwsbrief 

We zijn altijd blij, wanneer lezers ons foto’s sturen. Want beeldmateriaal 

verfraait de nieuwsbrief en vaak zeggen beelden meer dan woorden. Maar  
-vooral gedwongen door (Europese) wetgeving-  moeten we wel enkele spelregels 
hanteren. En omdat het daar nogal eens misgaat, noemen we die spelregels 
hieronder. Want ook wij begrijpen, dat het uiterst vervelend is, wanneer een foto 
niet wordt geplaatst. 
 
Waar moeten foto’s aan voldoen om geplaatst te worden? 

1. Ze zijn altijd rechtenvrij en degene die foto’s aanlevert, verklaart dat ook 
uitdrukkelijk; 

2. De naam van de fotograaf wordt altijd gemeld; 
3. Fotomateriaal wordt altijd in hoge resolutie en onbewerkt aangeleverd; 
4. Wanneer minderjarigen op een foto staan, moet vooraf ook een schriftelijke en 

ondertekende verklaring van de beide ouders worden ingeleverd, waaruit blijkt 
dat zij geen bezwaar hebben tegen het maken en publiceren van de foto. 

 
Wanneer niet aan deze regels wordt voldaan, blijft plaatsing altijd achterwege! 

 
Eindredactie 



 
 
 
 

 

 
Woord vooraf 

In het najaar van 2019 is het Parochieplan voor het Samenwerkingsverband 

Boven de Schelde vastgesteld. De Nederlandse bisschoppen hebben zich 

uitgesproken om de katholieke kerkgemeenschap in ons land een positieve 

impuls te geven met een conferentie over het thema ‘De Missionaire Parochie’. 

 

De rubriek ‘Bakens Verzetten’ op de laatste pagina van het Parochienieuws van de H. 

Pater Damiaanparochie die ook werd opgenomen in deze digitale nieuwsbrief, is 

daarom opgevolgd door een nieuwe rubriek. Deze kreeg als titel ‘HOOP als een 

bewuste keuze’. Ongeveer gelijktijdig worden deze bijdragen in het parochienieuws van 

de H. Pater Damiaanparochie en in de digitale nieuwsbrief van de H. Maria Parochie 

Walcheren opgenomen. Zo kunnen alle parochianen in het Samenwerkingsverband 

Boven de Schelde deze lezen. 

In deze rubriek worden de activiteiten gevolgd die in het kader van parochievernieuwing 

worden opgezet zoals de welkomstactie met Kerstmis en de eerste Alphacursus. 

Helaas zijn de eerste activiteiten door de coronacrisis onderbroken, maar hiervoor mag 

gelden: uitstel is nog geen afstel. 
 

 
HOOP als bewuste keuze (3)  

Dit is de derde bijdrage van een serie over de toekomst van de geloofsgemeen-

schappen in het Samenwerkingsverband Boven de Schelde. Geschreven in de 

periode met ingrijpende beperkingen op sociaal, maatschappelijk en economisch 

gebied en ook in ons kerkelijk leven. De Covid-19 pandemie heeft onze leefwereld 

veranderd met minimale bewegingsruimte en handelingsvrijheid en treft veel 

mensen met ongekende gevolgen. Deze beperkingen hebben ook een andere kant 

en geven ons de tijd en de kans om met andere zaken bezig te zijn en na te 

denken over dingen waar we anders niet aan toekomen. 

 

 

Tekst: Han Bleyenbergh  

 

 

Luisterend, lezend en kijkend heb ik afgelopen weken veel nieuwe indrukken opgedaan 

en mijn kennis en inzichten verrijkt. Velen zullen eenzelfde ervaring hebben. Het zou 

mooi zijn om die met elkaar te delen, vooral wanneer het ons dichter brengt bij het 

Mysterie dat deze wereld, ons bestaan en het zijn bepaalt. Onderweg met zijn volk naar 

het beloofde land schreef Mozes in de woestijn het volgende gebed: Heer, leer ons zo 

onze dagen tellen dat wijsheid ons hart vervult. (Ps. 90:12) 

 



 
 
 
 

Een aansporing om in een periode van crisis  -een tijd die als verloren wordt gewaand- 

er het beste van te maken en deze te gebruiken voor bezinning, zuivering en 

voorbereiding. 

 

Een periode om hoopvol uit te zien naar een andere, nieuwe toekomst. 

In dat verband werd ik getroffen door een vraaggesprek met André Kuipers (1958), de 

ruimtevaarder die in dienst van de ESA bijna 200 dagen in een ruimtestation verbleef en 

in 2012 op ongeveer 400 km hoogte rond de aarde cirkelde. ,,Ik kreeg op een enig 

moment een claustrofobisch gevoel toen ik neerkeek op de aarde. We passeerden 

India, een land met 1 miljard inwoners. Ik zag die 

planeet met zijn dunne dampkring, met wolken en 

lichtjes als een laagje schimmel eromheen. Onze 

moederplaneet, in een vijandige en leeg heelal met 

dodelijke straling. Mensen en dieren dicht 

opeengepakt met veel onderlinge contacten. Vanuit 

de ruimte was overbevissing, ontbossing en 

vervuiling goed zichtbaar. Ik besefte op dat moment 

dat natuurgeweld, atoomwapens en virussen de 

aarde kwetsbaar maken en er het leven bedreigen. 

 

Een broze leefwereld waarop we zuinig moeten 

zijn. THERE IS NO PLANET B, je ziet het vaak op 

T-shirts staan! Met miljarden mensen zitten we 

allemaal in hetzelfde schuitje. Dat schuitje is nu lek 

en kan alleen standhouden als de mensen met 

elkaar samenwerken. Deze crisis mag daarvoor 

een goede les zijn. Hoe gaan we dat aanpakken?’’ 

(TV uitzending: Floortje Blijft Hier, 30 april 2020, NPO1, BNNVARA) 

 

Hoop en vertrouwen 

Mozes kreeg van God de opdracht om het volk Israël te leiden uit de slavernij van 

Egypte met de volle vleespotten. De tocht naar het beloofde land is er een met veel 

ontberingen, jaren rondtrekken in de woestijn, velen sterven en het volk komt in 

opstand. Maar Mozes houdt vol, bewaart het geloof en gaat verder met zijn gebed van 

hoop en vertrouwen:   

Heer, vervul ons in de morgen met uw liefde,  

laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen. 

Geef ons vreugde, vergoed de dagen dat u ons kwelde,  

de jaren dat wij ellende doorstonden.  

Laat ons uw genade zien, Heer onze God. 

Bevestig het werk van onze handen,  

het werk van onze handen, bevestig dat. (Ps. 90:14,15,17) 

 

In de dagen van Mozes was het niet anders dan in onze tijd. De kerk van vandaag is in 

crisis, krimpt en is kwetsbaar. Maar, we hoeven niet te somberen, er is een weg naar de 

toekomst. Pinksteren komt eraan, God de Vader schenkt ons zijn Heilige Geest.  



 
 
 
 

Samen met anderen - die zich aangesproken voelen door het evangelie - is het mogelijk 

om ons te bezinnen op de kern van ons geloof en dat in praktijk brengen. Gedoopte 

christenen hebben de opdracht om te leven naar de boodschap van het evangelie en 

het met vreugde uit te dragen. Als geloofsgemeenschap zijn we geroepen om in zorg en 

verbondenheid met elkaar – de hele mensengemeenschap - te leven. Het evangelie 

bevat geen eenvoudige boodschap, het vereist kennis, inzicht en verdieping. Hoe geven 

we de geloofsschat door aan volgende generaties? Van een praktiserend gelovige mag 

worden verwacht dat deze een persoonlijke relatie aangaat met Jezus, de levende 

Heer. In persoonlijk gebed en in gemeenschap door samen te vieren. De Heer zelf heeft 

ons daarvoor geroepen en uitgenodigd. Die band met Christus en met elkaar verdiepen 

en verbreden is onze missionaire opdracht. 

 
 

Mariaheiligdom in Lourdes opnieuw open 

Sinds afgelopen zaterdag is het Mariaheiligdom in Lourdes opnieuw voor 

bedevaarders toegankelijk, met de nodige beperkingen. 
 
Er was zaterdag grote opluchting in het Mariaheiligdom van Lourdes, dat sinds 17 maart 
was afgesloten voor het publiek. Voortaan zijn de pelgrims en bezoekers er opnieuw 
welkom, al is de bedevaartplaats dagelijks uitsluitend tussen 14 en 18 uur open. 
Volgens mgr. Olivier Ribadeau Dumas, de rector van het heiligdom, zijn er omwille van 
de gezondheidsregels voorlopig alleen individuele pelgrims uit een straal van 100 
kilometer welkom. 
 
Bezoekers moeten een mondkapje dragen en mogen niet langer dan een half uur 
blijven. De grot waar Maria destijds verscheen aan Bernadette Soubirious (1844-1897) 
kan door maximum 10 personen per keer worden bezocht. Ze krijgen de tijd om een 
kaarse te branden in de lichtkapel. Er is ook een apparaat geplaatst om water uit de 
fonteinen te halen. Gebedsdiensten of eucharistievieringen met publiek zijn nog niet 
toegelaten. 
 
Het bedevaartsoord in de Franse Pyreneeën wordt jaarlijks door 6 miljoen pelgrims 
bezocht. Volgens schattingen is het bedevaartsoord door de sluiting 8 miljoen euro 
misgelopen. Dat is erg pijnlijk omdat het financiële evenwicht nog maar pas was 
hersteld. Voor het behoud van de banen is de steun van donoren cruciaal. Bij deze 
gelegenheid wil ik deze oproep lanceren:Steun het Heiligdom!, staat te lezen in een 
mededeling van het rectoraat. 

Bron: Kerknet; Kipa-Apic/Religion Digital 



 
 
 
 

Paus wijdt boodschap 54e Wereldcommunicatiedag aan 
thema ‘verhalen vertellen’ 

Komende zondag, 24 mei, is het Wereldcommunicatiedag. Paus Franciscus 

kiest in zijn boodschap voor deze dag voor het thema ‘verhalen vertellen’: 
,,Omdat ik geloof dat wij om niet te verdwalen er behoefte aan hebben de 
waarheid van mooie verhalen in te ademen: geschiedenissen die opbouwen, niet 
afbreken; geschiedenissen die helpen onze wortels te herontdekken en om de 
kracht te vinden om samen verder te gaan.’’ 
 
In zijn boodschap voor deze 54e Wereldcommunicatiedag schrijft paus Franciscus dat 
wij ,,in de verwarring van stemmen en berichten die ons omgeven, behoefte hebben 
aan een menselijk verhaal dat ons vertelt over ons en het mooie dat in ons woont. Een 
verhaal dat met tederheid naar de wereld en wat er gebeurt weet te kijken; dat vertelt 
over ons deel zijn van een levend netwerk; dat de  vervlechting van de draden 
openbaart waarmee wij met elkaar zijn verbonden.’’ 
 
Geschiedenis van levensverhalen 
De paus noemt binnen het genoemde thema de Heilige Schrift een Geschiedenis van 
levensverhalen. ‘Zij toont ons vanaf het begin een God die schepper en tegelijkertijd 
verteller is. Hij spreekt immers zijn Woord en de dingen bestaan (vgl. Gen. 1). Door zijn 
vertellen roept God de dingen tot leven en schept op het hoogtepunt man en vrouw als 
zijn vrije gesprekspartners, samen met Hem voortbrengers van geschiedenis.’ 

Paus Franciscus ziet de Bijbel als de grote liefdesgeschiedenis tussen God en de 
mensheid, met in het middelpunt Christus: ,,Zijn geschiedenis brengt de liefde van God 
voor de mens en tegelijkertijd de geschiedenis van de liefde van de mens voor God tot 
vervulling. De mens zal zo van geslacht tot geslacht geroepen worden de meest 
veelzeggende episoden van deze Geschiedenis van levensverhalen te vertellen, 
verhalen die in staat zijn de betekenis van wat is gebeurd, mee te delen.’’ 

Lees de boodschap van paus Franciscus voor de 54ste Wereldcommunicatiedag hier. 

Bron: rkkerk.nl; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken 

 

 

 

 

Heeft u zich al gratis geabonneerd op NieuwsFlits? 

Stuur een blanco mail met Nieuwsflits in de onderwerpregel naar: 

rkwalcheren@zeelandnet.nl 
 

 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2020/05/Boodschap-paus-Franciscus-54ste-Wereldcommunicatiedag-2020-def.pdf
mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 
 
 
 

Verslag van interreligieuze dag van gebed, vasten en 
naastenliefde 14 mei 2020 
In de Utrechtse St. Catharinakathedraal kwamen donderdag 14 mei vijftien 
mensen samen om in stilte te bidden. Ieder kwartier luisterden ze naar een korte 
lezing uit verschillende godsdienstige stromingen: teksten uit de heilige schriften 
van joden, christenen en moslims. Ze gaven gehoor aan het initiatief van het 
Hoge Comité voor menselijke broederschap en de oproep van Paus Franciscus. 
 
 
Tekst en foto: drs. Berry van Oers 
 
 

 
 
Een oproep aan alle gelovigen van alle religies en mensen van goede wil om zich 
geestelijk te verenigen op donderdag 14 mei in een Dag van gebed, vasten en werken 
van naastenliefde, om God te smeken om de mensheid te helpen bij het overwinnen 
van de pandemie die veroorzaakt wordt door het coronavirus. 
 
,,Wij zullen verenigd zijn in het beleven van de universele waarden van gebed, vasten 
en daden van naastenliefde als een getuigenis van de grootsheid van het geloof in God 
die verdeelde harten verenigt en de menselijke ziel verheft’’ (Document over de 
Menselijke Broederschap voor de Wereldvrede en het samenleven ). Paus Franciscus: 
,,Dit is zeker geen tijd voor onverschilligheid, egoïsme en verdeeldheid, want de hele 
wereld lijdt en moet zich verenigen om de pandemie het hoofd te bieden’’ (vgl. Paus 
Franciscus, Urbi et Orbi, paasboodschap van 12 april 2020). 
 
Partners in dialoog 
Anton Smits, afgevaardigde in de Nederlandse katholieke contactraad voor 
interreligieuze dialoog namens het bisdom Den Bosch, stuurde een gebed toe aan zijn 
partners in de dialoog. Smits: ,,Moge God ons in staat stellen om deze ziekte te 
beheersen, de zieken bij te staan en troost te bieden aan hen die lijden. Dat wij de 
moed niet verliezen en onze hoop op Hem vestigen. Dat wij door deze pandemie 
mogen groeien in broederschap, respect en samenwerking.’’ 



 
 
 
 

 
Ook Focolare beleefde de dag mee. Internationaal voorzitster Maria Voce van de 
Focolarebeweging noemde de coronapandemie ,,een aansporing om niet het welzijn 
van de een of de ander, niet het belang van de ene of de andere partij, maar het welzijn 
van allen na te streven.’’ 
 
Interreligieuze groepjes 
In onder meer Rotterdam, Haarlem, Eindhoven, Nijmegen, Leeuwarden en Zwolle 
kwamen er op 14 mei kleine interreligieuze groepjes bijeen, met inachtneming van de 
richtlijnen van het RIVM, om vorm te geven aan de dag van gebed, vasten en 
naastenliefde. Maar de meeste mensen baden thuis, alleen en in stilte. 

Bron: rkkerk.nl; redactioneel bewerkt oor Peter Vrancken 
 

Bestuur van SchuldHulpMaatje zoekt R.K. bestuursleden in 
Middelburg en Vlissingen 

Het bestuur van Vereniging Schuldhulpmaatje (SHM) zoekt zowel in Middelburg 

als in Vlissingen naar een bestuurslid van Rooms Katholieke huize. 
Vereniging SchuldHulpMaatje (SHM) is enkele jaren geleden in Middelburg van start 
gegaan met schuldhulpverlening. SHM heeft een bestuur dat is samengesteld uit leden, 
afkomstig uit verschillende kerken: Christelijk Gereformeerde Kerk, Vrijgemaakt 
Gereformeerde kerk, Protestante Gemeente Middelburg en de R.-K. kerk. Vanwege de 
uitbreiding van de werkzaamheden naar Vlissingen zoeken we een RK-bestuurslid dat 
in Vlissingen woont. 
 

Daarnaast zouden we graag in contact komen met een R.-K-Middelburger die plaats wil 
nemen in het bestuur van SHM. Dit in verband met het naderende aftreden (volgens 
rooster) van het huidige bestuurslid. 
Heeft u interesse? Neem dan contact op met Helène Kouwenhoven, voorzitter 
Caritas Walcheren. Zij is te bereiken via Caritas@rkwalcheren.nl 
 
 
 

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 

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


 
 
 
 

 
Bisdom en Universiteit onderzoeken verbondenheid 
katholieken met hun parochie 

Onderzoekers van de Erasmus Universiteit hebben in samenwerking met het 

bisdom Rotterdam een vragenlijst ontwikkeld over de verbondenheid van 
katholieken met hun parochie en hoe men aankijkt tegen de Rooms-Katholieke 
Kerk. Het onderzoek is uitgezet via bisdom Rotterdam maar ook katholieken in de 
andere bisdommen worden van harte uitgenodigd om mee te doen. 
 

 
 
De vragenlijst is gericht op mensen die rooms-katholiek zijn (al dan niet kerkganger) en 
bestrijkt een aantal onderwerpen, zoals kerkbezoek, donatiegedrag en percepties met 
betrekking tot de vieringen in de parochie. Aangezien het momenteel door het 
coronavirus een bijzondere tijd is, wordt er ook gevraagd of er iets veranderd is in het 
gedrag van de kerkganger met betrekking tot de Rooms-Katholieke Kerk. 
 
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer twintig minuten. John Bakker, algemeen 
econoom van het bisdom Rotterdam: ,,We hopen dat mensen enthousiast zijn en die 
tijd willen nemen om de vragen in te vullen. Het is een manier om in gesprek te zijn over 
de dingen die we belangrijk vinden. Ik hoop dat mensen zich uitgedaagd voelen om hun 
mening te geven. En dat ze anderen aan willen steken om de vragenlijst ook in te 
vullen.’’ 
 
Alle katholieken worden van harte uitgenodigd om mee te doen en de vragenlijst 
door te sturen naar anderen voor wie dit ook interessant is. 
 
Ik doe mee en vul de vragenlijst in.          Bron: Bisdom Rotterdam 

https://erasmusuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6lBMqB31AtejBtz


 
 
 
 

Handelingen van de apostelen 

In deze bijzondere Paastijd, tussen Pasen en Pinksteren 2020, en in deze tijd van 

coronacrisis nodigt het Sint Franciscuscentrum u uit voor een drietal online 
avonden over het boek Handelingen van de apostelen. 
 
Voor wie 
Alle gelovigen en geïnteresseerden die hun geloof willen verdiepen en verinnerlijken 
zijn van harte uitgenodigd deel te nemen. 
 
Door wie 
Vincent de Haas, diaken van Bisdom Breda en exegeet, leidt u in dit Bijbelboek. In drie 
online bijeenkomsten van één uur belicht hij hoofdaspecten van dit Bijbelboek. Wie 
weet welke onvermoede bronnen we samen kunnen ontdekken voor de Kerk van 
vandaag. 
 
Wanneer, hoe en kosten 
De inleidingen worden u online aangeboden op de volgende data en tijden: 25 mei, 2 
juni en 8 juni 2020 van 19.30 – 21.30 uur. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, 
een vrijwillige bijdrage is welkom. 
 
Het boek handelingen 
De Kerk leest in de tijd tussen Pasen en Pinksteren het boek Handelingen van de 
Apostelen. Gedreven door de Geest verkondigen de leerlingen van Christus op hun 
beurt het evangelie. Zo horen we van dag tot dag hoe het verrijzenisgeloof zijn weg 
vond in heel de wereld. In dit boek maken we kennis met de eerste christenen. We 
leren de eerste verkondigers van het Evangelie kennen. We lezen hoe ze enthousiast 
onthaald worden, maar ook hoe ze op weerstand stuiten. En hoe ze op hun beurt 
vervolgd worden omwille van het evangelie. We horen over eensgezindheid, en over 
conflicten, zowel in de geloofsgemeenschap als met de wereld buiten. 
 
Voor deze cursus zoomen we in op drie zaken. Op het boek Handelingen van de 
Apostelen als geheel waarin de heilige Geest de hoofdpersoon is. We verdiepen ons in 
het spreken en het optreden van de apostel Petrus, en daarna op de apostel Paulus. 
We zullen hun passie voor evangelisatie ontdekken. 
 
Het boek Handelingen heeft in de loop van de tijd veel mensen geïnspireerd. Het bracht 
hen terug tot de bron. Het leidde daardoor tot initiatieven van nieuw christelijk leven. 
In deze tijd zoeken we op onze manier naar nieuwe wegen om het geloof in Christus 
in praktijk te brengen, te verkondigen en te vieren. Het boek Handelingen kan 
handreikingen doen om ons verder te helpen op deze weg. 
 
Aanmelden 
U kunt u inschrijven door het invullen van het aanmeldformulier op de website van het 
Sint Franciscuscentrum: www.sintfranciscuscentrum.nl 
 
Daarna ontvangt u per mail een link om aan de sessie deel te kunnen nemen. 

http://www.sintfranciscuscentrum.nl/


 
 
 
 

Geloofsfeest 2020 - Koning te Rijk! 

Alle kinderen tussen 7 en 12 jaar zijn van harte uitgenodigd voor het Geloofs-

feest op 4 juli 2020 in Roosendaal. Ook als je niet gelovig of katholiek bent, ben je 
van harte welkom! 
 
Dit jaar zijn we de 'koning te rijk', want we zijn vrienden van Koning Jezus. In Zijn paleis 
gaan we allemaal leuke, spannende en mooie opdrachten doen. 
Eerst gaan we weer kijken naar de voorstelling 'Koning te Rijk' van Matthijs & Henkie. 
Eén voor één laten de leerlingen van Jezus hun mooiste ontmoeting met Hem zien. Zo 
hebben ze door het verhaal van de storm op het meer geleerd dat God altijd bij ze is. 
 
Daarna... 
Gaan we in de paleistuin een schat opgraven, in de Schatkamer een code ontcijferen, 
in de Kunstzaal een koninklijk kunstwerk maken en in de Koninklijke Kapel op audiëntie 
bij de Koning. We sluiten af met een feestelijke Eucharistieviering. Hier vind je een 
Youtubefilmpje van deze feestdag: https://youtu.be/vwnzAamirxo 
Voor de ouders/begeleiders is er een interessante lezing. 
 
Praktisch 
Startlocatie Tuin van de Onze Lieve Vrouwekerk, Kade 23 in Roosendaal 
Tijd  4 juli 2020 van 9.30 tot 15.00 uur 
Kosten 5 euro per deelnemer (kind en begeleiders). 
Graag vooraf overmaken naar: Franciscuscentrum, NL 91 RABO 0158 7840 22. 
Vermeld bij omschrijving: Geloofsfeest 2020 en het aantal deelnemers 

Programma 
9.30 Opening en het Koningslied leren 
10.00 Theater van Henkie & Matthijs 'Koning te Rijk' 
11.15 Opdrachten in de paleistuin en het paleis 
12.15 Lunch (zelf brood & drinken meenemen) 
12.45 Opdrachten in de paleistuin en het paleis 
14.00 Eucharistieviering 
15.00 Ze leefden nog lang en gelukkig... 
 
Vragen 
Stuur een mail naar gezin@sintfranciscuscentrum.nl of bel naar: 0165 - 714 031 
(bereikbaar na 15.00 uur). 
 
Inschrijven Via het formulier op 

https://sintfranciscuscentrum.nl/gezinspastoraat/geloofsfeest-2020-koning-
te-rijk 

Minimaal een begeleider of ouder per vijf kinderen. 
 
Het Geloofsfeest voor kinderen is een initiatief van het Sint Franciscuscentrum, 
het vormingscentrum van het Bisdom Breda en verschillende parochies uit het 
bisdom. 
 

 
Bron: Sint Franciscuscentrum 

https://youtu.be/vwnzAamirxo
mailto:gezin@sintfranciscuscentrum.nl
https://sintfranciscuscentrum.nl/gezinspastoraat/geloofsfeest-2020-koning-te-rijk
https://sintfranciscuscentrum.nl/gezinspastoraat/geloofsfeest-2020-koning-te-rijk


 
 
 
 

Kerken positief over toekomst online vieringen 
Een merendeel van de kerken blijft online kerkdiensten aanbieden na de 
coronacrisis. Dat blijkt uit het zondag in het KRO-NCRV radioprogramma ‘Zin in 
Weekend’ gepresenteerde onderzoek van mediawetenschapper Eric van den Berg 
onder 546 kerkelijke vrijwilligers en professionals. 
 
Kerken kijken positief naar de toekomst van online kerkdiensten. Veelal zijn er meer 
kijkers online dan kerkgangers in een fysieke dienst. Zo’n 80% van de kijkers volgt de 
gehele kerkdienst. De meeste online diensten worden aangeboden via YouTube, 
Facebook of betaalde diensten als Kerkomroep en Kerkdienstgemist. 
 
Wel gaan kerken zeer verschillend om met online kerkdiensten. Sommige kerken 
hebben geen enkele ervaring, waar andere kerken professioneel kerkdiensten via 
internet uitzenden. Slechts een kwart van de kerken verwacht minder online diensten te 
blijven verzorgen na de coronacrisis. Dat komt vooral omdat gemeenschappen behoefte 
hebben elkaar samen te komen in de kerk. 
 
Bij de kerken waar weinig ervaring bestaat is een grote behoefte aan meer kennis en 
ondersteuning. Van den Berg: ,,Kerken zijn overvallen door de noodzaak ineens online 
kerkdiensten aan te bieden. Het is als hordelopen waarbij moet worden gesprongen 
over slechte wifiverbindingen, onzekerheid, gebrek aan vaardigheden en verwachtingen 
uit de gemeenschap.’’ 

 
Alle ervaringen en adviezen zijn verzameld in het e-book ‘Ervaringen met online 
kerkdiensten’. Naast honderden praktische tips zijn kerkelijke experts gevraagd hun 
reflectie te geven. Ook wordt over de grens gekeken: hoe gaan kerken in landen als 
Duitsland, de V.S. of Australië om met de lockdown, en wat kunnen wij hiervan leren? 
 
De 100 pagina’s tellende uitgave is als ebook gratis te downloaden 
via https://winkel.isimedia.nl, of tegen een klein bedrag als de lezer waardering wil 
geven voor het werk dat er in zit. 

Bron: katholiekleven.nl 
 

 

 

https://isimedia.us5.list-manage.com/track/click?u=5f9c21455d3d174a7f89b8df6&id=d8507a1020&e=6524ce0551


 
 
 
 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 

Mail de redactie 

rkwalcheren@zeelandnet.nl 

 
 

 

 
 

Eucharistievieringen op televisie en radio 

Zondag 24 mei om 10.00 uur, NPO2, rechtstreekse televisie-uitzending van de 

eucharistieviering vanuit de (lege) H. Gerardus Majellakerk in Emmen. 
Hoofdcelebrant is mgr. Ron van den Hout, bisschop van het bisdom Leeuwarden-
Groningen. 
 
Voorafgaand aan de eucharistieviering kunt u vanaf 09.50 uur kijken en luisteren naar 
het geloofsgesprek. Leo Feijen praat zondag met mgr. Ron van den Hout over onder 
meer de Coronapandemie. 
 

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. 
 
 
 
 
 

Geloof in Zeeland 

De gemeenschappelijke onlineviering ‘Geloof in Zeeland’ komt komende 

zondag, 24 mei, vanuit de Oud Katholieke Statie in MIddelburg, de Sint 
Augustinuskerk. Deze dienst wordt opgenomen in samenwerking met Omroep 
Zeeland. 
 
Voorgangers zijn Rector Wim van den Berg namens de Oud Katholieke Kerk en ds 
Marijn Vermet van de Doopsgezinde gemeente in Aardenburg. Wieke Biesheuvel uit 
Hoek zorgt op gitaar voor de muzikale inbreng. 
 
Deze viering begint om 09.00 uur en kunt u volgen via Omroep Zeeland. Vanaf 
09.30 uur wordt de viering ieder half uur herhaald (tot 12.00 uur). 

mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 
 
 
 

 

Landelijke CHARIS dag op 1 juni 

Op initiatief van paus Franciscus 

hebben katholieke charismatische 
initiatieven een nieuw internationaal 
dienstwerk gevormd onder de naam 
CHARIS. Op 1 juni wordt een open 
dag verzorgd (vanwege het 
coronavirus via livestream), onder 
het thema ‘Mijn Geest blijft in uw 
midden’ (Haggai 2,5). 
 

Jean-Luc Moens, de eerste 
internationale moderator van CHARIS, 
spreekt over de drie doelstellingen die 
paus Franciscus aan CHARIS meegaf: 
1. verbreiding van de doop in de 
Geest; 
2. eenheid onder alle christenen 
bevorderen; 
3. dienst aan de mensen die 
materieel of geestelijk arm zijn. 
 
Iedereen kan op www.charis4all.nl 
deelnemen via Zoom. 

 

 
Ochtendprogramma 
10.30 uur lofprijzing 
11.00 uur korte pauze 
11.10 uur Eucharistieviering met bijzondere toewijding 
12.15 uur uitleg en infomarkt 
 
Avondprogramma 
20.00 uur lezing door Jeans-Luc Moens, met halverwege gesprek in deelgroepen in 

Zoom 
21.00 uur Eucharistische aanbidding. 
 

Bron: Aartsbisdom Utrecht 

 

 

 

Nieuwsbrief H. Maria Parochie 
 

Als eerste met het laatste nieuws! 
 

 

https://aartsbisdom.us14.list-manage.com/track/click?u=da89e1310534e55c51b82fa9c&id=a0d6b5d998&e=94d066a22f


 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

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

 



 

Manu Keirse over rouwen in coronatijden 

Rouwen is door de coronacrisis nog wat persoonlijker en eenzamer geworden dan 

het al vaak was. Wij vroegen rouwexpert Manu Keirse naar zijn visie. 

 
 
Tekst: Michiel Van Mulders (Kerknet) 
 
 
Afscheidsplechtigheden en begrafenissen worden in beperkte familiekring gehouden, 
gedachtenisvieringen worden ‘ergens’ in de toekomst georganiseerd; dat lezen we deze 
dagen overal in de overlijdensberichten. We vinden het evident in de context van de 
voorgeschreven maatregelen, maar achter deze berichten zit meer verdriet verborgen 
dan we ons realiseren. 
 
De dood wacht niet tot de maatregelen voorbij zijn 
De omstandigheden waarin de laatste levensdagen van de overledene zijn verlopen, 
lezen we in zo’n bericht niet. Woonzorgcentra laten geen bezoek toe, ook ziekenhuizen 
zijn slechts beperkt toegankelijk. Enkele zeer dichte familieleden zijn vaak de enigen die 
nog toegelaten worden. Thuissituaties zijn vaak niet veel beter: mensen sterven 
eenzamer dan anders, hun zorgverstrekkers doen hun uiterste best om bij hen te zijn 
terwijl ze onder zeer hoge druk staan. 
Een naaste vriend van de persoon kan daardoor niet bij de laatste dagen en ultieme 
afscheidsmomenten aanwezig zijn, terwijl daarbij vaak een bijzonder licht op de 
levensgeschiedenis wordt geworpen. 
 
Het zijn momenten die je anders je leven lang in je herinneringen bewaart 
Onze maatschappij draagt vriendschap hoog in het vaandel, maar een goede vriend die 
veel van zijn leven met de persoon deelde, verliest wellicht deze momenten. 
 
Afscheid nemen in beperkte kring 
Afscheidsvieringen worden momenteel verplicht in beperkte kring georganiseerd met 
slechts een klein aantal aanwezigen en genoeg afstand tussen iedereen. Wie mag op 
de dienst aanwezig zijn en wie niet? Hoe kan je je persoonlijk meeleven vormgeven 
vanop anderhalve meter afstand? Is het beter om de dienst uit te stellen tot een later 
tijdstip? 
 
Een afscheidsviering is een maatschappelijk gebeuren, een ritueel dat in alle culturen 
bestaat. Het wil persoonlijk verdriet een publieke erkenning geven. Het is een eerste 
stap naar nieuwe verbondenheid en vergemakkelijkt de verdere contacten. Je moet die 
stap niet alleen zetten, maar je bent een schakel in een gemeenschappelijk gebeuren. 
Het is ook een kans om je emoties te delen met anderen.  
 
Rouwen is een sociaal gebeuren 
Toch is de overleden persoon in een uitvaart niet lijfelijk aanwezig. De uitvaartviering is 
er vooral voor de levenden en niet voor de doden. Je kan mensen helpen om nog 
allerlei zaken uit te spreken tegen de overledene. 

De eenzaamheid die veel mensen in verdriet in andere omstandigheden ook al 
meemaken, is nu maatschappelijk voorgeschreven. Ze rouwen nu vaak alleen of met 
hun gezin. Het is nooit gemakkelijk om bij iemand op rouwbezoek te gaan, maar nu 
missen we het wel omdat we onze solidariteit niet kunnen tonen. 
 

https://www.kerknet.be/auteur/michiel-van-mulders


 

Als je niet op de uitvaart kan zijn, kan je toch intens aanwezig zijn door een brief te 
schrijven naar de familie in rouw of - voor de digitale generatie - een attente boodschap 
te posten op sociale media. Schrijf over je herinneringen aan de persoon, hun 
engagementen, hoe ze je geraakt hebben. Het respect dat je zo betuigt aan de 
overledene is voor de nabestaanden vaak een hart onder de riem. 
 
Rouwen in quarantaine 
Rouwen is nu nog moeilijker dan anders, maar Manu Keirse geeft ons enkele tips voor 
wat we wel kunnen doen vanuit quarantaine:  

• Wanneer je wel aanwezig kon zijn in de laatste ogenblikken van het leven, schrijf 
dan de indrukken van die momenten neer om ze later te delen met anderen die die 
kans niet hebben gehad. Je kunt ook een boodschap van de stervende doorgeven aan 
de familie en vrienden die er niet bij konden zijn of omgekeerd. Vier belangrijke zaken 
zijn van grote waarde: ‘sorry’, ‘ik vergeef je’, ‘ik dank je’, ‘ik hou van je’. 

• Organiseer met de nabestaanden later een herdenkingsmoment. Die herdenking 
zal zich ook kunnen verfijnen tot een treffend eerbetoon in de tijd die intussen verstrijkt. 
De genodigden kunnen gevraagd worden om een herinnering neer te pennen en die in 
een gesloten omslag mee te brengen. Achteraf kunnen de nabestaanden duurzame 
verbondenheid voelen terwijl ze de boodschappen lezen. 

• Besef als bezoeker dat er geen magische formule is om de pijn van het gemis 
weg te nemen, ondanks je luisterende aanwezigheid en je attente zorg. Probeer niet op 
te beuren of raad te geven, maar laat gebeuren wat er gebeurt. Door mensen in verdriet 
te willen richten op het positieve geef je de boodschap dat je hun pijn niet erkent. 

• Veel slachtoffers van het coronavirus zijn mensen op oudere leeftijd, die al een 
wankele gezondheid hadden. Kijk niet naar de leeftijd van de persoon die is gestorven, 
maar naar de leegte in het leven van de mensen die er nog zijn. 

• Adequate hulp kan je meten in termen van respect, zorg, eerlijkheid en je 
capaciteit om echt te luisteren en present te blijven bij hevige emoties. Dit vraagt in de 
eerste plaats om ‘intensiteit’ van aanwezigheid. Het betekent dat je ‘getuige’ bent van 
hun verdriet in plaats van de richting te willen bepalen en er onmiddellijk iets aan te 
willen doen. Getuige zijn betekent meer observeren dan doen, meer luisteren dan 
spreken en meer volgen dan leiden. Zo bevestig je de waardigheid en de autoriteit van 
de persoon in verdriet. Troosten is geen dam opwerpen tegen het verdriet, maar juist 
een bedding waarin het verdriet mag stromen. 

Ten slotte: voor velen is het moeilijk hun weg te vinden doorheen het verdriet, en 
mensen die willen helpen willen het wel goed doen, maar hebben zo weinig over verlies 
en verdriet geleerd. Het kan helpen als je mensen iets te lezen geeft over verlies en 
verdriet of als je er zelf iets over leest. Twee suggesties: ‘Vingerafdruk van verdriet. 
Woorden van bemoediging’, en ‘Helpen bij verlies en verdriet. Een gids voor het gezin 
en de hulpverlener’. 
 
 
 
 
 
 

 

Deze nieuwsbrief bereikt wekelijks zo’n duizend lezers! 
 

 

 



 

Ook bisschoppen niet immuun voor coronavirus 

In Liverpool is emeritus hulpbisschop Vincent Malone aan een besmetting met het 

coronavirus bezweken. 
 
 
Tekst: Benoit Lannoo (Kerknet) 
 
 
Maandagmorgen overleed mgr. Vincent Malone in een ziekenhuis in Liverpool, waar hij 
vorige week was opgenomen en positief had getest op het coronavirus. De 88-jarige 
emeritus hulpbisschop was graag gezien in de Engelse industriestad; hij was er al 
decennia met het kathedrale kapittel verbonden. Hij werd even wereldberoemd toen hij 
in 1989 met een megafoon voorging in een geïmproviseerde massamis na 
het Hillsbourough Disaster. Een paniekreactie in het gelijknamige voetbalstadion van 
Sheffield had het leven aan zesennegentig Liverpoolfans gekost. 

Mgr. Vincent Malone is de eerste Europese diocesane bisschop die met corona het 
leven laat. Op 25 maart overleed de 67-jarige Italiaanse salesiaan en 
missiebisschop Angelo Moreschi aan de gevolgen van coronabesmetting. Officieel is hij 
de eerste bisschop wereldwijd die door het virus is geveld. Sinds 1991 was hij als 
missionaris actief in Ethiopië. In 2010 werd hij tot bisschop gewijd en benoemd tot 
apostolisch vicaris van Gambella. 

Angelo Moreschi 
In Italië hield het virus een heuse ravage onder priesters; er zijn er intussen meer dan 
honderd bezweken nadat ze oudere of zieke gelovigen ook in moeilijke tijden pastoraal 
nabij bleven. Natuurlijk zijn ook bisschoppen niet immuun voor corona. Een van de 
vroege slachtoffers in Europa was de 67-jarige apostolisch vicaris van het Ethiopische 
Gambella, mgr. Angelo Moreschi. De salesiaan was om gezondheidsredenen naar zijn 
thuisbasis teruggekeerd. Hij leed aan diabetes en deed bovendien een 
ziekenhuisbacterie op, maar toen hij eind maart in Brescia overleed, bleek hij ook met 
COVID-19 besmet. 

In DR Congo bezweek een emeritus bisschop uit de provincie Kasai aan corona; 
president Félix Tshisekedi, zijn neef, was op de begrafenis. 
 
Bisschop Jos Punt 
In Europa zijn verschillende bisschoppen al in quarantaine gegaan of werden ze 
gehospitaliseerd. Mgr. Jos Punt, de bisschop van Haarlem-Amsterdam, maakt het naar 
verluidt goed. Het bisdom meldde eerder deze maand dat tests hebben uitgewezen dat 
de 74-jarige bisschop eind maart inderdaad een milde vorm van corona 
opliep, opmerkelijk aangezien hij qua gezondheid en leeftijd duidelijk tot de risicogroep 
behoort. In Créteil nabij Parijs werden zowel de bisschop Michel Santier als zijn 
voorganger Daniel Labille in april met ademhalingsmoeilijkheden in het ziekenhuis 
opgenomen. 

Chaldeeuwse bisschop 
In de Zweedse hoofdstad Stockholm is de Chaldeeuwse apostolische visitator voor 
Europa, mgr. Saad Sirop Hanna, met een coronabesmetting in het ziekenhuis 
opgenomen. De 47-jarige Irakees is niet aan zijn eerste beproeving toe: zomer 2006 
werd hij na een eucharistieviering in Bagdad ontvoerd door Al Qaida. 

https://www.kerknet.be/auteur/benoit-lannoo


 

De islamisten probeerden hem te bekeren, maar zij gaven het na achtentwintig dagen 
theologische argumentatie op. Intussen is mgr. Sirop Hanna tot bisschop gewijd en 
benoemd tot hulpbisschop van Bagdad. Hij is benoemd tot paus Franciscus’ gezant bij 
de Chaldeeuwse gemeenschappen in Europa. 

Vaticaan stevent af op miljoenenverlies 

De Prefect van het Secretariaat voor Economie relativeert: het budget van de Heilige 

Stoel is minder dan dat van een gemiddelde Amerikaanse Universiteit. 
 
De Spaanse jezuïet en econoom Juan Guerrero Alves, die kardinaal George Pell is 
opvolgde als prefect van het Secretariaat voor Economie, vreest dat de Heilige Stoel 
afstevent op een miljoenenverlies. De voorbije jaren werd er op een budget van 320 
miljoen euro jaarlijks een verlies gemaakt van 60 à 70 miljoen euro. Door de 
coronapandemie, die zonder voorgaande is en waarvan de duur niet kan worden 
voorspeld, kan dat tekort dit jaar alleen maar toenemen. 
 
,,De meest optimistische schatting vertrekt van een omzetdaling van ongeveer 25 
procent. De meest pessimistische rond 45 procent. We kunnen niet voorspellen of er 
een daling van de giften of een afname van de bijdragen die afkomstig zijn van de 
bisdommen zal plaatsvinden. We hebben vertrouwen in de vrijgevigheid van de 
gelovigen. Er is geen reden om bang te zijn voor wanbetalingen. Maar dat betekent 
natuurlijk niet dat wij geen inspanningen moeten leveren om deze crisis het hoofd te 
bieden.’’ 
 
De afgelopen jaren kon de Heilige Stoel zijn tekorten deels bijpassen dankzij de steun 
van de katholieke bisdommen over de hele wereld, schenkingen en inkomsten uit 
onroerend goed, en in mindere mate opbrengsten uit financiële investeringen en 
winsten van Vaticaanse instellingen, vooral dan de winstgevende Vaticaanse 
Musea. ,,Wij hoeven ook geen winst te maken,’’ stelt Guerrero. Volgens hem impliceert 
het tekort dat er moet bespaard worden, al benadrukt hij dat er geen drastische 
besparingen zullen plaatsvinden op de lonen en in de steun voor de noodlijdenden en 
de arme kerken. ,,Wij hebben elke instelling gevraagd al het mogelijke te doen om de 
kosten te verlagen en tegelijkertijd de essentie van haar missie te waarborgen.’’ 
 
De prefect van het Secretariaat voor Economie onderstreept het belang van het streven 
naar economische transparantie van de Heilige Stoel en een almaar efficiënter gebruik 
van de goederen en middelen, ten dienste van de missie van evangelisatie van de 
wereldkerk. 

Bron: Kerknet; Vaticannews.va 

 

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: 
Pieter Hoondert      Hans Gerrit



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren op een artikel? 

Mail de redactie: rkwalcheren@zeelandnet.nl 
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De laatste eer in Coronatijd 
Bisschop Van den Hende van Rotterdam bracht vanwege het coronavirus een bezoek 
aan de katholieke begraafplaats in Rotterdamse wijk Crooswijk. Theo van Werkhoven 
van de begraafplaats verwelkomde de bisschop. 
 
De bisschop bezocht de begraafplaats om de mensen die er werkzaam zijn in deze tijd van 
het coronavirus te bemoedigen en om te bidden voor degenen die in de afgelopen weken 
gestorven zijn. Door het coronavirus zijn veel meer uitvaarten dan normaal. De medewerkers 
van de begraafplaats hebben te maken met de richtlijnen van het RIVM. Dat vraagt extra tact 
en flexibiliteit bij de zorg die zij verlenen aan de nabestaanden die het in deze 
omstandigheden extra moeilijk hebben. 
 
Aan het slot van zijn bezoek bidt de bisschop bij het graf van pastoor Chris Bergs. De 
plebaan van de kathedraal van Rotterdam overleed vorig jaar in mei plotseling. Bisschop Van 
den Hende: ,,We bidden bij zijn graf voor hem en voor alle mensen die deze weken ten grave 
worden gedragen of gecremeerd. Pastoor Bergs was een echte Rotterdammer, die ook zelf 
veel mensen naar deze begraafplaats heeft gebracht en begeleid met zijn gebed en zegen. 
Bij zijn graf zullen we bidden juist ook voor alle mensen die deze afgelopen weken stierven, 
vaak door het coronavirus.’’ 

De bisschop bidt ook voor alle medewerkers van deze en andere begraafplaatsen. ,,God, die 
ons naar zijn beeld en gelijkenis gemaakt heeft, vraagt van ons dat we zorgvuldig zijn en 
iedere overledene bij Hem aanbevelen. Dat gebeurt hier en op veel plaatsen in ons bisdom. 
In deze tijd van corona wil ik daar erg voor bidden, dat het steeds de kracht en inspiratie mag 
houden die daarvoor nodig zijn.’’ 

 
Bekijk de video 
Het bezoek van de bisschop aan de R.K. Begraafplaats St. Laurentius vond plaats op 
dinsdag 28 april. 

Bron: Katholiekleven.nl; video:Bart Ruijs; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken 

 

 

 
 
 
 

 

Heeft u zich al kosteloos geabonneerd op NieuwsFlits? 

Stuur een blanco mail met Nieuwsflits in de onderwerpregel naar: 

rkwalcheren@zeelandnet.nl 
 

  

https://begraafplaatslaurentius.nl/
http://katholiekleven.nl/
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Zondag start elf weken durende Pinksterestafette 

Op Pinksteren, zondag 31 mei 2020, start het Bisdom Breda in de kathedraal een 

Pinksterestafette. Elf weken lang, tot 15 augustus, zullen de dertig parochies van het 
bisdom het pinkstervuur aan elkaar doorgeven, vergezeld van een geloofsbrief. 
 

‘Vuur van Pinksteren’ 
Tijdens de Mis overhandigt bisschop Liesen aan twee ‘blijde boodschappers’ een draaglamp 
met het pinkstervuur plus de geloofsbrief van de kathedraal voor de eerste parochie. Daar 
komt men dan met enkele mensen samen voor een geloofsgesprek en voor het schrijven van 
een eigen brief aan de volgende parochie. Elke parochie mag zijn eigen invulling geven aan 
de wisselmomenten waarop het pinkstervuur en de geloofsbrief aankomen en worden 
doorgegeven. De estafette kan worden gevolgd via de website van het bisdom. 

“Haalbare vorm om gestalte te geven aan de missionaire Kerk” 
De Pinksterestafette is onderdeel van het project van de missionaire Kerk. Pater Marc 
Lindeijer SJ, die sinds 1 april 2020 vicaris-generaal is met bijzondere aandacht voor dit 
project, hoopt dat de estafette het bisdom nog meer in beweging zal zetten en de parochies 
nauwer met elkaar zal verbinden. ,,Je geloof delen en verkondigen is een kernelement van 
de missionaire parochie.’’ 

‘Twee aan twee’ 
De Pinkstertijd leent zich volgens Lindeijer goed voor de missionaire opdracht om ‘twee aan 
twee uit te gaan’ (Lucas 10, 1). ,,Parochies kunnen een paar lopers of fietsers uitzenden om 
het vuur van hun kerk, klooster, verzorgingshuis, enzovoorts naar de volgende plaats te 
brengen. Men mag het zo groot of zo klein aanpakken als men wil, zolang het maar 
authentiek missionair is, dus met gebed, aandacht voor de armen en natuurlijk getuigenis.’’ 
Tijdens de estafette kunnen de parochies en hun boodschappers verslag doen, bijvoorbeeld 
door middel van een weblog, foto’s en filmpjes. ,,Dit wordt dan samen met de geloofsbrieven 
op de bisdomwebsite geplaatst, zodat iedereen de estafette mee kan volgen.’’ 

Geloof, hoop en liefde 
In de geloofsbrief die met het pinkstervuur wordt doorgegeven, getuigt de parochie van haar 
geloof in de verrezen Heer, van de hoop wat betreft zijn Rijk, en van haar liefde voor de 
wereld waarin ze leeft en waarheen ze gezonden is. ,,De brieven van de apostel Paulus zijn 
een mooi model hiervoor’’, aldus Lindeijer. Het vuur en de brief worden met de lopers of 
fietsers meegegeven op het einde van een viering. ,,Ons geloof vieren en ons geloof belijden 
horen onlosmakelijk bij elkaar. Niet voor niets eindigt elke eucharistieviering met een zegen 
en zending.’’ 

Praktisch 
De Pinksterestafette is te volgen via deze campagnepagina. Hier zijn nieuwsberichten, 
algemene informatie en downloads te vinden. Deze pagina is direct vanaf de homepage van 
het bisdom aan te klikken. 
 

Bron: Bisdom Breda; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken 

 

https://www.bisdomvanbreda.nl/pinksterestafette-2020/


 

 

 

 
 
■ 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. 

 

 
 
■ 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. 

 
■ Woensdag 24 juni 2020 
 Vergadering parochiebestuur in de pastorie in 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. 

 
 

 
 

Iedereen wil graag leuke collega’s op het werk. 
Uw collega ook!! 

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. 
 

13-37-434 

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

