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Pastoraal team Boven de Schelde versterkt met pater Thaddeus
de Deckere

Bisschop mgr. Jan Liesen heeft pater
Thaddeus de Deckere met ingang van 1
juni 2020 benoemd tot priester en
teamlid van het pastoresteam in de H.
Maria Parochie Walcheren en de H.
Pater Damiaanparochie.

Tekst: Peter Vrancken

De benoeming is zojuist bekend gemaakt
door pastoor Fons van Hees tijdens de
online Pinksterviering in de H. Maria
Magdalenakerk in Goes. De hele kanselboodschap leest u op de volgende pagina.
Pater Thaddeus de Deckere is lid van de
congregatie van St. Joseph's Missionary
Society (Latijn: Societas Missionarium
Sancti Joseph de Mill Hill, afkorting
M.H.M), ook bekend als de Missionarissen
van Mill Hill. Meer over het werk van deze
congregatie leest u op pagina 4.

Foto: eigen foto pater De Deckere

Kanselbericht parochies Boven de Schelde op 31 mei 2020

Namens het pastoraal team en de samenwerkende parochiebesturen van de H. Maria
Parochie Walcheren en de H. Pater Damiaanparochie wil ik u het volgende mededelen.
Vorig jaar is het pastoraal team van onze twee parochies versterkt met pastoraal werker Alida
van Veldhoven. Er bleef ook daarna nog vacatureruimte over. Onze parochies en het bisdom
zijn met elkaar in gesprek gebleven over de invulling daarvan. We hoopten van harte dat het
mogelijk zou zijn om het pastoraal team met een tweede priester aan te vullen, omdat het
voor pastoor Fons van Hees nauwelijks te doen is alle priesterlijke taken in onze parochies
goed te vervullen, ook al mogen we gelukkig vaak een beroep doen op de inzet van onze
emeriti-priesters.
Eind april heeft bisschop Liesen ons gevraagd om kennis te maken met pater Thaddeus de
Deckere, missionaris van Mill Hill. Pater De Deckere is 60 jaar oud. Hij is geboren in Hulst en
opgegroeid in Zeeuws Vlaanderen. In 1991 werd hij tot priester gewijd voor de congregatie
van Mill Hill. Tot 2010 is hij als missionaris werkzaam geweest in India. De afgelopen tien jaar
heeft pater De Deckere in Engeland gewoond en zich daar ingezet voor de congregatie van
Mill Hill. Eind vorig jaar is hij naar Nederland gekomen om zich te oriënteren op een
pastoraal-missionaire taak in ons land. Bisschop Liesen heeft hem in contact gebracht met
onze parochies.
De kennismaking met pater Thaddy de Deckere is wederzijds heel positief verlopen. De
leden van het pastoraal team en de parochiebesturen zien pater Thaddy de Deckere graag
komen. Daarop heeft bisschop Liesen besloten om pater De Deckere met ingang van 1 juni
2020 te benoemen tot priester en teamlid voor de H. Pater Damiaanparochie en voor de H.
Maria Parochie Walcheren. Hij zal in beide parochies deelnemen aan de algemene pastorale
taken en taken op zich nemen die passen bij zijn ervaring als missionaris. Het is de
bedoeling dat pater De Deckere gaat wonen op Walcheren. Totdat de huisvesting daar
geregeld is woont hij in de woning bij de toeristenkerk in Burgh Haamstede.
In deze tijd met alle corona-maatregelen is het nog niet mogelijk om alle pastorale taken op
te pakken. Dat geeft pater De Deckere en het team kans om in de komende tijd vertrouwd te
raken met elkaar en het geeft pater De Deckere gelegenheid om thuis te raken in zijn nieuwe
woon- en werkomgeving.
Wij zijn blij met de inspanningen van onze bisschop en met het resultaat daarvan. De komst
van pater Thaddy de Deckere geeft een krachtige extra impuls aan het geestelijk leven in
onze twee parochies. De completering van het pastoraal team brengt de uitvoering van ons
parochieplan een stap dichterbij. We heten pater Thaddy de Deckere van harte welkom in
onze parochies en hopen dat hij zich spoedig thuis mag voelen bij ons.
Installatie
De installatie van pater De Deckere zal plaatsvinden op zondag 12 juli 2020 in de H. Maria
Magdalenakerk in Goes door drs. Geerten Kok. Deze viering zal online worden uitgezonden
via www.kerkdienstgemist.nl.
Tot slot mogen wij u meedelen dat pastoraal werker en teamleider Wiel Hacking in
zoverre op krachten komt dat hij binnen afzienbare tijd zijn werk gedeeltelijk weer kan
hervatten. Ook daar zijn we heel blij mee.
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De missionarissen van Mill Hill

De St. Joseph's Missionary Society (Latijn: Societas Missionarium Sancti Joseph de
Mill Hill, afkorting M.H.M), ook bekend als Missionarissen van Mill Hill, is een
gemeenschap van apostolisch leven binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Het
moederhuis van deze missionarissen staat nog steeds in Mill Hill, een wijk in GrootLonden.
In 1864 kreeg de latere Engelse kardinaal Herbert Vaughan goedkeuring voor zijn plan om in
Mill Hill een seminarie te beginnen voor de opleiding van priestermissionarissen. In 1866
werd de stichtingsakte getekend van de St. Joseph's Missionary Society.
Mill Hill is een voorstadje van Londen. Op 29 juni 1869 werd begonnen met de bouw van het
Mill Hill-seminarie met zijn indrukwekkende kapel. In 1873 had de officiële opening plaats.
Op het dak van de kapel staat een beeld van de heilige maagd Maria. Nog indrukwekkender
is het meer dan 4 meter hoge beeld van de H. Jozef op de toren. Het wordt geflankeerd door
vier engelen. De H. Jozef staat op een grote wereldbol, die ondersteund wordt door de vier
evangelisten. Het was een baken ter navigatie voor de vliegtuigen tijdens de Tweede
Wereldoorlog.
De naam ‘Mill Hill-missionarissen’ werd reeds vanaf het begin door het volk gegeven aan dit
missionaire gezelschap van priesters en broeders. Sinds 1972 worden ook mannen en
vrouwen als geassocieerde leden (associates) toegelaten om uitgezonden te worden.
Het moederhuis van de wereldwijd verspreide Mill Hill-missionarissen is nog steeds
gesitueerd in Mill Hill, Engeland. Er zijn plannen om dit moederhuis naar elders te
verplaatsen, misschien naar Afrika.
Leefregel
De Mill Hill-missionarissen zijn geïnspireerd door het leven van Christus zelf. Ze willen het
woord dat in hem leefde zichtbaar maken in hun eigen leven. Door samen te leven en te
werken met armen en verdrukten hopen zij een steentje bij te dragen aan een leefbare
wereld voor alle mensen.
De missionarissen werken overal ter wereld. Ze begonnen in 1906 in het toenmalige Belgisch
Congo. In 1910 telde het land 1.226 christenen en 3.399 cathechumenen. Dat waren
mensen, die weliswaar godsdienstonderricht hadden ontvangen, maar nog niet waren
gedoopt.
De missionarissen van Mill-Hill zijn ook werkzaam in Kameroen, Kenia, Zuid-Afrika, Soedan,
Oeganda, India, Pakistan, Maleisië/Brunei, de Filipijnen, Australië, Nieuw-Zeeland, Brazilië,
Ecuador en de Falklandeilanden.
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■

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.

■

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

■

Zondag 12 juli 2020 (11.00 uur)
Installatie van pater Thaddeus de Deckere in de H. Maria Magdalenakerk in Goes
door drs. Geerten Kok van het Bisdom Breda.

■

Zondag 6 september 2020 (15.00 uur)
Eucharistieviering voor Spaanssprekende parochianen in de H.H. Petrus en Pauluskerk in Middelburg. De viering begint om 15.00 uur, de kerk is open vanaf 14.00 uur.
Voorganger is pastor Federico Ceriani. Medewerking wordt verleend door de
zanggroep Misa Criolla onder leiding van Carla Nieuwdorp-Martens.

Zij die nooit geweend hebben,
hebben nooit geleefd!!

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.
13-37-464

