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EO stopt met The Passion

De Evangelische Omroep (EO) stopt na tien jaar met het coproduceren van The
Passion.
Volgens de EO (Evangelische Omroep) is onder andere de grote hoeveelheid tijd en
aandacht die het produceren van The Passion kost, een reden om ermee te
stoppen. Aandacht die ook op een andere manier ingezet kan worden om verhalen te
vertellen over Gods liefde voor ons mensen. Geen eenvoudige afweging voor de
omroep, aldus de EO in een afgelopen woensdag gepubliceerd persbericht.
Tijd voor een nieuwe wending
The Passion werd geproduceerd in samenwerking met producent Mediawater, KRONCRV en andere partners. Arjan Lock, directeur van de EO, zegt dat volgens de
omroep de tijd is aangebroken voor een nieuwe, innovatieve wending.
Kijkcijferkanon
The Passion trok jaarlijks miljoenen kijkers. Naar de afgelopen jubileumeditie die
afgelopen april werd uitgezonden, keken 2,7 miljoen mensen. Vele bekende acteurs en
artiesten speelden ooit een rol in de producties, onder wie Danny de Munk, Frank
Lammers, Berget Lewis en Jamai Loman.
Dankbaar
Hoe de andere producenten The Passion de komende jaren vorm gaan geven, is nog
niet bekend. Producent Mediawater zegt de EO dankbaar te zijn voor de afgelopen
jaren. Wij zien ernaar uit om met andere partners ook in 2021 een impactvolle en
actuele Passion te maken.
Bron: Kerknet

Aanpassing corona-maatregelen

Op 24 juni jl. kwam het kabinet met een grote versoepeling van de coronamaatregelen. Als vervolg daarop publiceerden de bisschoppen op 25 juni een
aangepast protocol voor de vieringen. Daarover leest u op de volgende pagina.
Uit veiligheidsoverwegingen handhaven de bisschoppen het eerdere protocol, met
uitzondering van het maximaal aantal personen tijdens een viering. Het maximum is
afhankelijk van de capaciteit van het kerkgebouw met inachtneming van de 1,5 m
afstand.
Wat betekent het voor de kerken in onze parochie
• We mogen zoveel plaatsen gebruiken als volgens de anderhalve-meter-regel
kan. In Vlissingen en Middelburg zijn dat respectievelijk ongeveer 60 en 40
plaatsen. (Dit maximum ook bij begrafenissen, doop en huwelijk.
• Vooraf reserveren blijft verplicht, dus tijdig bellen naar de secretariaten.
• Kerkgangers worden ontvangen door onze gastheren/vrouwen en naar de plaats
begeleid. Personen uit 1 huishouden mogen naast elkaar zitten.
• De bestaande looproutes blijven bestaan.
• Voor de communie eerst de handen ontsmetten met gel. Gebruik niet teveel,
anders houdt u natte handen.
• Bij het verlaten van de kerk graag de aangegeven looproutes volgen en niet
allemaal tegelijk gaan lopen.
Let op, deze maatregelen gelden vanaf volgend weekend (vanaf 1 juli).
Wat betreft koren en samenzang, is er nog onvoldoende duidelijkheid vanuit de
bisschoppen. In de komende week gaan we overleggen met de meest betrokken
werkgroepen. Deze nieuwsbrief zal uiteraard ook daaraan aandacht besteden.
Parochiebestuur

Coronabepalingen vanaf 1 juli versoepeld

Per 1 juli 2020 geldt een aantal aanpassingen voor het protocol ‘Kerkelijk leven
op anderhalve meter’, dat de Nederlandse bisschoppen op 20 mei 2020 hebben
vastgesteld. Zo wordt het maximaal aantal deelnemers per samenkomst
afhankelijk van de grootte van het kerkgebouw. De aanpassingen sluiten aan op
de aangekondigde versoepelingen van het kabinet.
Voorwaarden
Aanvankelijk zou de veiligheidsgrens bij religieuze bijeenkomsten per 1 juli maximaal
100 personen zijn. Nu laat de overheid deze grens onder voorwaarden los. De
voorwaarden vanuit het kabinet houden in dat mensen vooraf reserveren, dat hen wordt
gevraagd of zij gezondheidsklachten hebben die kunnen wijzen op besmetting met het
coronavirus en dat er aangewezen plaatsen zijn. Verder wordt de beschikbare ruimte
bepalend voor het maximaal aantal mensen dat aanwezig mag zijn, mits men
anderhalve meter afstand van elkaar kan houden. In de HH. Petrus- en Pauluskerk in
Middelburg en de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen kunnen ongeveer zestig
kerkgangers worden toegelaten.
Protocol blijft van kracht
De Nederlandse bisschoppen besluiten dat dit ook geldt voor de rooms-katholieke
parochies. Omdat voorzichtigheid geboden blijft en het van belang is dat er waardig en
veilig kan worden gevierd, blijft het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’, dat
op 20 mei is vastgesteld, met enkele aanpassingen onverminderd van kracht. Het is dus
ook vanaf 1 juli nog steeds nodig om mensen te laten reserveren, te vragen naar
gezondheidsklachten en om alle andere maatregelen zoals vastgelegd in het protocol
na te leven.
In grote kerken kan samenkomen dan mogelijk met meer dan honderd mensen, in
kleine kerken kan de anderhalve meter regel betekenen dat met minder dan honderd
mensen wordt gevierd. Dit vraagt van de parochies dat zij de capaciteit van hun
kerkgebouw in een anderhalve meter-opstelling moeten bepalen, dus dat zij meten en
tellen hoeveel kerkleden er op anderhalve meter van elkaar in hun kerk kunnen
samenkomen. Meten en tellen geldt ook wanneer er gevierd wordt in de open lucht.
Download het aangepaste protocol onderaan dit bericht.
Processies
Voor processies op de openbare weg geldt de Wet openbare manifestaties. Deze geeft
de gemeenteraad bevoegdheden om een verordening vast te stellen met regels voor
samenkomsten op openbare plaatsen. Er is daarom niet één landelijk geldend antwoord
voor de vraag of processies geoorloofd zijn en hoeveel mensen hieraan mogen
deelnemen. Hiervoor moeten parochies de lokaal geldende regelingen raadplegen.
Zingen
Het overheidsonderzoek naar de risico’s van samen zingen is nog niet afgerond. Ook
voor samenzang blijft dus het protocol ‘Kerkelijke leven op anderhalvemeter’ van kracht.
Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) houdt bij de overheid vinger aan de
pols, ook waar het gaat over dit onderwerp. Aangekondigd is ook dat zangkoren
binnenkort weer mogen oefenen en optreden, maar alleen onder bepaalde
voorwaarden. Deze voorwaarden worden door de overheid later nog bekend gemaakt.

Bij nieuwe ontwikkelingen, volgt verdere informatie via de website van de Nederlandse
bisschoppenconferentie.
Downloads
*
Factsheet kerkelijk leven op anderhalve meter (1 juli 2020)
*
Protocol kerkelijk leven op 1,5 meter kerkgebouwen (1 juli 2020)
*
Protocol kerkelijk leven op 1,5 meter voor gelovigen (1 juli 2020)

Bron: Bisdom Breda

Installatie van pater Thaddy de Deckere

Pater Thaddy de Deckere wordt op zondag 5 juli a.s. geïnstalleerd tijdens een
bijzonder eucharistieviering in de H. Maria Magdalenakerk in Goes. Voorgangers
zijn pastoor Fons van Hees, pater Thaddy de Deckere, diaken Egbert Bonheim en
de pastoraal werkers Ria Mangnus en Alida van Veldhoven. Deze viering begint
om 11.00 uur.
Foto: privéfoto

Wilt u de presentatieviering bijwonen,
dan is vooraf aanmelden verplicht. Wij
adviseren u tijdens kantooruren
telefonisch contact op te nemen met het
pastoraal centrum in Goes, telefoon:
0113 – 218610. E-mailadres:
pastorteam@zeelandnet.nl.
Nu de beperkende maatregelen in het
kader van de bestrijding van het
Coronavirus zijn versoepeld, is er geen
absolute aanwezigheidsgrens meer. Met
andere woorden: zolang 1,5 meter
afstand kan worden gehandhaafd, geldt
er geen grens meer. Dat betekent, dat
de grootte van de kerk het aantal
toegestane aanwezigen bepaalt.
De viering in Goes kunt u ook thuis volgen, want deze wordt gestreamd via
www.kerkdienstgemist.nl.

Parochies bieden geloofsbrieven aan tijdens
Pinksterestafette

Op Pinksteren, zondag 31 mei 2020, is in de kathedraal van het Bisdom Breda
een Pinksterestafette gestart. 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 op Pinksteren overhandigde 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.

De estafetteroute wordt door het bisdom uitgezet. Parochies ontvangen nadere
informatie over de opzet. Voor inhoudelijke vragen kan contact worden opgenomen via
het formulier op de campagnepagina.
H. Maria Parochie Walcheren
Ook wij sluiten als parochie aan bij de Pinksterestafette. Het Pinkstervuur en de
geloofsbrief ontvangen wij van de H. Andreasparochie (West Zeeuws Vlaanderen) op
donderdag 6 augustus en wij brengen het Pinkstervuur en onze geloofsbrief verder naar
de H. Pater Damiaanparochie op zondag 9 augustus. Nadere info volgt in de loop van
de komende weken door middel van mededelingen in de kerk en natuurlijk in de
nieuwsbrief.

Geen nieuwsbrief ontvangen?

Heeft u een keer een nieuwsbrief niet ontvangen? Onze excuses daarvoor.
Stuur een mailtje naar rkwalcheren@zeelandnet.nl en we zorgen er voor dat u de
nieuwsbrief alsnog ontvangt!

Pastorale presentie in tijden van corona

Het ontbreekt de katholieke kerk niet aan mooie initiatieven om het gebed in
tijden van Corona hoog te houden. Vieringen, aanbidding en gebedsgroepen zie
je regelmatig online voorbijkomen. Maar hoe ervaart katholiek Nederland de
presentie van de pastor naast deze nabijheid in gebed?

Tekst: Marieke Drent (katholiekleven.nl)

Waar in een klein aantal parochie pastores bemoedigende brieven sturen via de mail,
contact hebben via de telefoon of zelfs langs gaan in de tuin op 1.5 meter, doen andere
parochies het minimale en sommige parochies zelfs helemaal niets.
Waar staan we?
Het vieren van de Eucharistie is een groot onderdeel van het katholiek zijn. De
samenkomsten in de kerk en het vieren van de liturgie geven de gemeenschap een
gezicht. In tijden van corona sloten de kerken hun deuren. Het vieren van de liturgie
zoals we gewend zijn, viel weg. Als theoloog en voormalig pastoraal medewerker had ik
een stille hoop dat we, juist nu, samen op zoek zouden gaan naar nieuwe vormen van
kerk-zijn. In deze tijd worden veel mensen teruggeworpen op zichzelf en speelt
eenzaamheid een nog grotere rol dan dat het al deed. Daarnaast werden (in de tijden
dat de school nog dicht was) gezinnen voor een grote uitdaging gesteld. Werden ouders
leraren en moesten gezinnen hun draai vinden in een nieuwe situatie waar thuis
gewerkt, gezorgd en geschoold moest worden. Voor diegene in vitale beroepen was de
uitdaging op een andere manier heftig. Deze tijd leent zich ervoor om kerk en leven te
verbinden en als pastor present te zijn waar mensen staan. De wereld in te trekken en
samen de weg te gaan waar geloof en dagelijks leven samen komen.
Het werd dan ook hoog tijd om uit te gaan zoeken of parochianen zich gesteund weten
door de kerk in deze tijd. Zijn kansen benut of wordt helaas het doel gemist? Door een
aantal steekproeven ben ik erachter gekomen dat helaas een groot deel van de
katholieken de zichtbaarheid van de kerk niet hebben vernomen. De schok was nog
groter te leren dat mensen zich er niet van bewust waren dat ze die verwachting wel
mochten hebben.
Hoe kan het, dat veel katholieken niet eens meer verwachten van de pastoor dat deze
zichtbaar, bereikbaar en present is buiten de viering? Dit is denk ik een onderzoek voor
later. Voor nu hou ik het bij de startvraag: hoe ervaart katholiek Nederland de pastorale
presentie in tijden van corona?
Sacramentsboeren
In veel parochies zie je dat er een grote focus ligt op het samen vieren van de
eucharistie. Wanneer een pastoor een zogenoemde ‘sacramentsboer’ is, die bij de
coronamaatregelen zijn hele oogst verloren ziet gaan, vraag je je toch af of deze boer
weet hoe hij moet zaaien.
Mensen waren enthousiast over de aanpak van pastores met betrekking tot online
vieringen. Dankbaar voor de gebedskringen en alles wat rondom vieren nog gedaan

werd. Het is goed om te horen hoe mensen met elkaar verbonden blijven in deze tijd
door middel van gebed. Het is echter schrijnend te lezen en te horen hoeveel
katholieken denken dat dit het enige is wat de pastor kan doen. Wanneer ik de vraag
stelde of er naast online vieringen ook andere vormen van pastoraat zichtbaar werden,
kreeg ik vaak reacties waaruit ik kon lezen dat mensen niet eens weten dát er ook
andere vormen zijn. Onderstaande reactie is van iemand waarbij de parochie niets doet
en wacht op het besluit van de bisschoppen om de kerk weer open te doen.
,,Hier gebeurt niets, onze pastoor heeft gezegd dat we keuze genoeg hebben van
vieringen van andere priesters op internet. Dat hij zoals vele anderen afwacht en de
bisschoppen volgt en we de website in de gaten moeten houden over wat de bisschop
beslist.’’
Aan diegenen die het op deze manier hebben aangepakt zou ik willen vragen: ,,Heeft
het ook een reden dat u mensen niet telefonisch benaderd heeft? Of brieven heeft
verzonden, de fiets hebt gepakt en het dorp bent ingegaan? Of eventueel vrijwilligers in
uw omgeving heeft gevraagd parochianen op een of andere manier een hart onder de
riem te steken?’’
Tegen diegenen die wel present zijn geweest wil ik zeggen: ,,Dank u wel dat we mogen
zien hoe Christus zichtbaar wordt in tijden van nood. Dank dat u de christelijke waarde
van het samen op weg zijn heeft begrepen, door niet enkel Christus present te stellen in
de eucharistie, maar tevens in de schepping/in de mens zelf, naar voren te brengen.’’
Vrijwilligers
Ook zijn er parochies waarbij de vrijwilligersgroepen zelf initiatieven zijn gaan opzetten
om present te zijn in tijden van corona. Dit deden vrijwilligers helaas in sommige
parochies niet samen met de pastores/ pastoor. Helaas kwam het bij vele vrijwilligers uit
eigen zak, eigen initiatief en werd dit niet gesteund door de parochie-pastores omdat ze
dit niet konden verbinden met het basispastoraat.
,,In onze parochie hebben de vrijwilligers initiatieven genomen om mensen bij te staan
in deze tijd. We gaan langs de deuren om kaartjes te bezorgen en hebben telefonisch
contact met elkaar. Het pastoresteam geeft aan dat ze het enorm druk hebben in het
basispastoraat. Het grootste gros aan vaste vrijwilligers merkt niet dat er vanuit het
team veel initiatief komt op het gebied van pastorale presentie. Toen er iemand was
overleden die veel voor de kerk deed is zelfs daar niets mee gedaan terwijl je juist nu
verwacht dat de pastoor de telefoon pakt en mensen in deze tijd bemoediging biedt.’’
Jonge gezinnen
..De communicanten kregen tijdens Hemelvaart en Pinksteren een opdrachtje via de
mail en thuis een cadeautje, dat was wel leuk.’’
Een aantal parochies heeft voor de communicantjes en vormelingen 1 à 2 keer iets
gedaan rondom catechese, een presentje, een mailtje of een berichtje via WhatsApp.
Een parochie neemt video’s op met kindervieringen, jongerenprogramma’s etc. Een
mooi initiatief.
Maar waar blijven de initiatieven voor de eigen parochianen op het gebied van steun
tijdens de dagelijkse strubbelingen? Heeft de pastor die verantwoordelijk is voor jeugd
en gezin de telefoon gepakt om het gesprek aan te gaan met ouders? ,,Hoe gaat het in

de thuis scholing? Houden jullie het nog vol? Jullie zijn geweldig dat jullie dit in deze tijd
voor de kinderen doen’’, etc. Waar werden ouders bemoedigd door de kerk? Waar
werden ouders en kinderen gezien voor wat ze op dat moment aan het doen waren?
Pastorale presentie
Zoals Jezus aansloot op het dagelijks leven van mensen en hier aanwees waar God
zichtbaar werd, zo kon de kerk ook pastoraal present zijn. Online vieringen zijn een
zegen maar de distantie is hierin ook voelbaar. De katholieke kerk schiet helaas al
vaker te kort op het gebied van presentie en de verbinding van geloof en leven. Dus de
verwachting dat in tijden van corona het denkpatroon zal buigen was ook misschien te
hoog. Hadden we wel mogen verwachten dat juist in tijden van corona kerken bij
zichzelf te rade zouden gaan hoe ze de parochianen konden blijven bereiken, buiten de
eucharistie om? Was het juist nu niet de tijd om de straat op te gaan (op 1.5meter), je
handen vuil te maken (en weer te wassen), en nieuwe vormen van kerk zijn te
ontdekken? Uitzonderingen daar gelaten ben ik teleurgesteld in de pionierskracht van
de katholieke pastores. Nabijheid in een anderhalve-metersamenleving lijkt misschien
onmogelijk maar dat is het niet. Deze tijd leent zich bij uitstek om al het moeten los te
laten en de focus te leggen op presentie. Voor het tijdelijk sluiten van de kerken hadden
vele priesters zoveel extra taken dat ze helaas niet toe kwamen aan individueel
pastoraat. Nu het vieren deels weggevallen is zou er toch ruimte vrijgekomen moeten
zijn om de focus wel daarnaartoe te kunnen verplaatsen?
Tot slot
Pastoraal van dienst kunnen zijn zit met name in nabijheid en relatie. Pas als je mét
iemand bent kun je er voor iemand zijn. Door in taal, in logica en in relatie aan te sluiten
bij de leefwereld kun je pas zien waar de behoefte ligt.
Tegen de pastores zou ik willen zeggen: ,,Zorg dat je erbij bent, op welke manier dan
ook. Bouw aan de relatie, sluit aan, ga op weg, wees aanspreekbaar en vindbaar.’’
Om Andries Baart (ontwikkelaar van de presentietheorie) te quoten:
,,Barmhartigheid laat zich interrumperen. Kom dichtbij, meng je in het leven en in
dat leven kun je zien wat je moet doen.’’

Zondag 5 juli a.s. geen viering in de Onze Lieve Vrouwekerk
in Vlissingen

In verband met de installatieviering van pater Thaddy de Deckere in de H. Maria
Magdalenakerk in Goes is er op zondag 5 juli geen viering in de Onze Lieve
Vrouwekerk in Vlissingen.
Op zondag 5 juli si er wel een eucharistieviering in de HH. Petrus- en Pauluskerk in
Middelburg. Emeritus-pastoor Paul de Maat is de celebrant. Voor deze viering moet u
zich tevoren aanmelden (lees daarover elders in deze nieuwsbrief).

Racisme

Racisme is geen verzonnen probleem, het is echt. Wat doen we als christenen?
Tekst: Luk Vanmaercke (Kerknet)

Zeggen dat het thema ‘racisme’ de jongste weken als een donderslag bij heldere hemel
terechtkwam op de politieke en maatschappelijke agenda, is beslist geen overdrijving.
Aanleiding was de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd, toen hij op 25 mei
hardhandig door een politieagent werd aangepakt. De vader van drie overleefde het
niet. Nu is Floyd niet de eerste – en helaas wellicht ook niet de laatste – die door
politiegeweld om het leven komt. Vooral de Verenigde Staten hebben een kwalijke
reputatie op dat vlak. Dat de slachtoffers vaak een donkere huidskleur hebben, maakt
dat de debatten over discriminatie en racisme nooit ver weg zijn. Omdat in dit geval het
hele incident ook werd gefilmd en de wereld rondging, leidde het in vele landen tot
protesten en confrontaties.
Racisme is een thema dat de gemoederen in beroering brengt en soms ronduit verhit.
Extreemrechtse politici in binnen- en buitenland doen steeds minder moeite om hun
racistische opinies te verbergen en bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten. Als
iemand hen vervolgens wijst op hun racisme, spelen ze de vermoorde onschuld en
doen ze alsof ze zwaar verontwaardigd zijn. Komedie van bedenkelijk niveau. Veel
lastiger ligt het bij de vele politici en burgers die oprecht worstelen met het thema.
Vraag aan honderd mensen wie zichzelf een racist vindt en de kans is klein dat er
veel vingers in de lucht gaan.
We beschouwen onszelf als redelijke en milde mensen. Ongetwijfeld doen we ons best
om dat daadwerkelijk te zijn. Toch mogen we onze eigen instincten niet onderschatten.
Weinig mensen zijn bewust en opzettelijk racistisch, maar in ieder van ons sluimert de
angst voor en de afkeer van de onbekende andere.
Toen ik na mijn afstuderen als jonge werknemer in Brussel belandde, ging ik eens een
eindje wandelen in Sint-Joost-ten-Node, een sterk gekleurde gemeente in het
Hoofdstedelijk Gewest. Plots merkte ik op dat ik de enige autochtoon was in de straat
waarin ik me bevond. Onbewust werd ik ongerust. Ben ik hier wel veilig? Het verstand
nam het gelukkig over. Ik genoot van de mediterrane sfeer en de gezellige drukte. Toch
was de grens tussen oordeel en vooroordeel erg smal, zo leerde ik die dag. Meer dan
twee decennia lang ben ik dat soort Brusselse wijken blijven verkennen, zonder het
minste incident. Mijn favoriete plek is de wijk Matonge in Elsene, waar vooral
Congolezen thuis zijn. Ga er gerust heen en geniet van de exotische winkels, de vele
kapsalons en nagelstudio’s, en bovenal van de Congolese hartelijkheid.
Toch kunnen ook die Congolezen u vertellen over racisme. Ze zullen u vertellen hoe
mensen hen ontwijken door de straat over te steken, of niet naast hen gaan zitten op de
trein of de bus. Hoe ze het veel moeilijker hebben bij een sollicitatie of bij het vinden van
een huurwoning. Hoe hun kinderen op school worden onderschat. Hoe autochtone

landgenoten hun portefeuille vasthouden wanneer ze hen passeren. Hoe ze veel vaker
dan u en ik worden gecontroleerd door onze politiediensten.
U moet zich eens proberen voor te stellen wat dat met een mens doet, wanneer u
systematisch vanuit wantrouwen wordt benaderd.
Verstand en emotie zitten niet altijd op één lijn. We weten dat we niet racistisch mogen
zijn, maar onze reflexen gaan vaak op de loop met ons gedrag. Laten we met z’n allen
echt meer aandacht besteden aan de manier waarop we ons gedragen tegenover
mensen met een andere huidskleur. We kunnen daarbij putten uit ons christelijke
geloof. Als we oprecht geloven dat we allen kinderen van God zijn, dan moeten we
inzien dat ook Congolezen, Libanezen of Pakistanen onze broers en zussen zijn. Laten
we hen als dusdanig behandelen.
Racisme is geen verzonnen probleem, het is echt. De enige weg naar een
oplossing is dat we het elke dag opnieuw in onszelf bestrijden. In woord en daad.

Wandelen vanaf De Huijberg

Je bent op een zelf gekozen moment welkom bij startpunt De Huijberg
voor een wandeling in een prachtige, afwisselende omgeving met
bossen, meertjes, zandverstuivingen, heide.
Na een kopje koffie/thee wijzen de bewoners van De Huijberg je de weg. Je
kunt voor € 2,- een wandelkaart kopen en ontvangt een inspirerende tekst
voor onderweg. Er zijn diverse uitgezette wandelroutes in de omgeving die je
ook met elkaar kunt combineren. Nu de grens weer open is, kun je zelfs het
rondje naar Kalmthout lopen (24 km).
Meld je komst aan op telefoonnummer 0655802391 (Rob).
Bijzonderheden
Locatie: De Huijberg, Boomstraat 28, 4635 CX Huijbergen
Aanmelden: 0655802391
Kosten: € 2,- voor een wandelkaart
Voor meer informatie: dehuijberg.nl/wandelen/

Mgr. De Korte pleit voor mildheid en barmhartigheid in
debatten zoals over racisme

In een column in het Nederlands Dagblad van 23 juni pleit mgr. De Korte,
bisschop van ’s Hertogenbosch en referent voor Kerk en Samenleving namens de
Nederlandse Bisschoppenconferentie, voor mildheid en barmhartigheid in onder
meer het huidige debat over racisme. De bisschop signaleert een toenemende
polarisatie: ,,Geen aanvaarding en verbinding maar wantrouwen en uitsluiting zijn
tekenend voor deze gepolariseerde situatie.’’
,,De laatste weken hebben onze media veel bericht over racisme en discriminatie’’,
schrijft mgr. De Korte. ,,Na de tragische dood van een zwarte man door politiegeweld in
de Verenigde Staten is een golf van protest over heel de wereld gegaan. En vanuit
christelijk perspectief terecht. Er is immers sprake van marginalisatie en er zijn
machtsverschillen, gekoppeld aan kleur en herkomst. Dat zou niet moeten mogen want
God is de Schepper van alle mensen en Hij bemint ieder van ons.’’
Tafels van dialoog
De bisschop pleit voor dialoog en ontmoeting nu in dit debat de spanningen hoog
oplopen. Bijvoorbeeld tafels van dialoog en ontmoeting waar het gaat over de
verschillen van mening rondom Zwarte Piet. Daarbij worden stellingen geponeerd en er
‘wordt niet of nauwelijks geluisterd naar de ander’, zegt mgr. De Korte. ,,Zwarte Piet als
voorbeeld van racisme versus Zwarte Piet als voorbeeld van onze Nederlandse
identiteit. Een compromis lijkt mij echter goed mogelijk. Wordt de Nederlandse identiteit
echt aangetast als Zwarte Piet evolueert tot een roetveegpiet?’’ De bisschop verwacht
dat het heilzaam zal zijn als door tegenstanders in dit debat pijn en zorgen in dialoog
worden gedeeld.
De referent voor Kerk en Samenleving sluit af met een verwijzing naar de paus: ,,Paus
Franciscus spreekt regelmatig over een revolutie van de tederheid. Graag houd ik een
pleidooi voor mildheid en barmhartigheid in de huidige kerkelijke en maatschappelijke
debatten zoals onze God mild en barmhartig is voor ieder van ons en de zon laat
opgaan over goeden en slechten.’’
Lees hier de hele column van mgr. De Korte.
Bron: rkkerk.nl; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken

Volgende nieuwsbrief

Om zoveel mogelijk actueel te zijn zal onze volgende nieuwsbrief, die op vrijdag 3 juli
a.s. uitkomt, eerst aan het einde van de middag verschijnen.

Aanmeldprocedure voor een zondagse viering

Vanaf 1 juli zijn de Coronamaatregelen versoepeld. Dat betekent, dat vanaf 1 juli
een viering kan worden bijgewoond door ongeveer 40 (Middelburg) en 60
(Vlissingen) personen en na voorafgaande aanmelding. De 1,5 meter afstand is
leidend wat het toegestane maximum aantal personen betreft.

Middelburg (H.H. Petrus- en Pauluskerk)
U belt op dinsdag- of donderdagochtend tussen 9.30 uur en 11.30 uur naar het
secretariaat: telefoonnummer 0118 -612860. De medewerk(st)er noteert dan uw naam
voor de eerstvolgende zondag.
Vlissingen (Onze Lieve Vrouwekerk)
U belt op donderdag- of vrijdagochtend tussen 9.00 uur en 11.30 uur naar het
secretariaat: telefoonnummer 0118- 412247. De medewerk(st)er noteert dan uw naam
voor de eerstvolgende zondag.

Heeft u zich ook al kosteloos geabonneerd op NieuwsFlits?
Vele tientallen parochianen gingen u voor!
Stuur een blanco mail met Nieuwsflits in de onderwerpregel naar:
rkwalcheren@zeelandnet.nl
(lees hier meer over in nieuwsbrief 451 van 22 mei 2020)

Wekelijks voor aantrekkelijke tarieven adverteren
in deze nieuwsbrief?
Neem contact op met Herman Maas
telefoon 0118 – 43 03 77

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

Gezinsdag in Cadzand-Bad

Het Sint Franciscentrum houdt op 11 juli 2020 een gezinsdag in de strandkerk in
Cadzand-Bad. De dag begint om 10.00 uur en eindigt om 13.00 uur. De gezinsdag
zal in het teken staan van communicatie. De sprekers zijn Dennis en Sascha
Peters en zij zullen hun ervaringen delen en met de deelnemers ingaan op
mogelijke valkuilen én oplossingen voor betere communicatie.
Dennis Peters werkt als communicatieverantwoordelijke bij de internationale kerkelijke
hulporganisatie Kerk in Nood. Voor het echtpaar is communicatie een manier om elkaar
te begrijpen. Ze staan stil bij de valkuilen binnen een relatie en vragen zich af welke rol
God in een relatie speelt. Ook laten zij zien hoe zij kracht putten uit het katholieke
geloof.
Op een steenworp afstand van zee en strand
De gezinsdag biedt een afwisselend programma. Naast de inleidingen is er ruimte voor
uitwisseling en ontmoeting. Er is een eucharistieviering met kapelaan Jochem van
Velthoven en wordt er samen geluncht. Tijdens de inleiding is er een programma voor
de kinderen. In de middag kunnen de gezinnen er nog een dagje strand en duinen aan
vastplakken. De strandkerk ligt op een steenworp afstand van de zee en het strand.
Vanwege de coronamaatregelen wordt de dag in de open lucht gehouden. Dit houdt
onder meer in dat iedereen eigen lunch meeneemt en voor de kinderen eigen pakjes
drinken. Gezinnen blijven bij elkaar zitten en houden 1,5 meter afstand van andere
gezinnen.
Belangstellenden dienen zich vooraf aan te melden. Indien de dag wegens slechte
weersomstandigheden niet kan doorgaan bericht het Sint Franciscuscentrum de
deelnemers hierover persoonlijk. Bij goed weer vindt de dag plaats in Strandkerk,
Noorddijk 2, 4506 JE Cadzand-Bad.
▪

Meer informatie en aanmelding
Bron: Bisdom Breda; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken

Deze nieuwsbrief bereikt wekelijks meer dan duizend lezers!

Allemaal kinderen van één God… toch?
Een persoonlijke reflectie op discriminatie

Gedurende onze ‘intelligente lockdown’ had ik eindelijk de tijd om het boek over
de geschiedenis van Suriname te lezen, dat ik eind vorig jaar gekocht had op de
Grote Surinametentoonstelling in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Er was één deel
dat mij in het bijzonder trof. Dat ging over hoe de kerken (protestant en katholiek)
de slavernij theologisch goed praatten. Tenminste, zo zou ik het noemen.

Tekst: Hans-Peter Bartels, ofm (katholiekleven.nl)

Beiden hadden hun eigen wijze. In de Bijbel (Genesis) lezen we over Noach met zijn
drie zonen: Sem, Jafet en Cham. Deze Cham zag zijn dronken vader naakt en vertelde
dit aan zijn broers. Toen Noach uit zijn roes ontwaakte en ontdekte wat was gebeurd,
vervloekte hij Chams zoon Kanaän hierom. Omdat het Cham was die de overtreding
beging, wordt ook wel gesproken van Chams vervloeking. Maarten Luther stelde dat
Cham de stamvader van alle kleurlingen was en Chams zoon Kus de stamvader van de
negroïde Afrikanen. Kort samengevat in Luthers (en daarmee de protestantse visie):
Afrikanen waren voorbestemd voor slavernij door deze eeuwenoude vloek. Pech gehad.
In de Katholieke visie werd eerder gesproken over het feit dat de uit Afrika gehaalde
slaven nooit catechese hadden gehad, nooit waren gedoopt of wat dan ook. Daardoor
waren het barbaren, wilden, dieren. Dus kon je ze ook als zodanig behandelen.
Overigens… slaven konden wel katholiek worden, in de ogen van de kerk, dat moest
zeven jaar duren. Daarna mochten ze niet meer als slaaf werken (want dan waren het
wél mensen). Slaveneigenaren probeerden dat natuurlijk te voorkomen… het was
immers de reinste kapitaalvernietiging in hun ogen. Op zulke momenten walg ik van
kerkelijke instituten die de Bijbel voor zoiets – in mijn ogen – onchristelijks gebruiken.
Wit privilege (1)
Discriminatie. Sinds de dood van George Floyd staat het weer vol op in de aandacht.
En dan schaam ik me. Omdat ik mede het ‘witte privilege’ in stand houd. Bijvoorbeeld
alleen al omdat, als er straks een coronavaccin is, de arme Afrikanen weer achteraan in
de rij zullen staan. En al zou ik mijn dosis opsturen naar Afrika… dan schieten ze er
daar weinig mee op: één dosis… Maar ik schaam mij ook omdat telkens weer blijkt hoe
diep discriminatie in onze samenleving geworteld is. De Belastingdienst en de politie die
etnisch profileren, de NOS (‘NOS schaft na ophef bokaal voor diversiteit in producties
af‘) en de overheid.
Wist je dat Surinamers die op hun achttiende naar Nederland kwamen en nu met
pensioen zijn minder AOW krijgen dan ‘Nederlanders’? Waarom? De AOW rekent vanaf
het vijftiende levensjaar. En tja, die eerste drie jaren waren ze in ‘het buitenland’ aldus
de overheid. Oh ja? Nou, tot 1975 was Suriname nog een deel van ons koninkrijk. Niks
buitenland dus. Hoezo discriminatie door de overheid.
Onbedoeld discrimineren
Maar ik vraag me ook af: kun je ook onbedoeld discrimineren? Ik ben zelf jarenlang via
een stichting Zwarte Piet geweest: in december kinderen een leuke dag bezorgen, in de
zomer met ouderen naar Lourdes. Er was geen haar op mijn hoofd die er aan dacht dat
het discriminerend kon overkomen. Zwarte Piet was voor mij een geschminkte clown.
De kleur van Zwarte Piet is gebaseerd op de zwarte raven van de Germaanse god

Wodan (waar, naast Sint Nicolaas) Sinterklaas dan weer op gebaseerd is. En natuurlijk
door de roet van de schoorsteen. Welke kleur er onder die roetlaag zit… dat maakte me
niets uit.
Nu, jaren later (en gewezen op de grote rode lippen, de oorringen, het zwarte kroeshaar
en wat te denken van een tekstregel als ‘ook al ben ik zwart als roet, meen het wel
goed’), weet ik dat Zwarte Piet minder onschuldig is dan hij er uit ziet. En toch… doet
het mij nog steeds pijn als ik iemand hoor zeggen ‘Zwarte Piet = discriminatie’. Nee! Ik
heb nooit, maar dan ook nooit willen discrimineren. ‘Zwarte Piet kan als discrimineren
worden opgevat,’ is al beter – terwijl ik me kan voorstellen dat ‘de andere kant’ na
zoveel tijd klaar is met de fijne nuances. Al ligt voor mij het echte probleem bij mensen
die andere mensen gaan uitschelden voor Zwarte Piet. Bah. Ga je zitten doodschamen
in een hoekje!
Discriminatie. Mijn ouders hebben me opgevoed met het idee dat dit iets verwerpelijks
en onchristelijks is. Ik ben overigens ook gezegend geweest met een gemengde klas op
de basisschool (jaren negentig). Toegegeven… de witte kinderen waren in de
meerderheid (23 om zeven). Maar met een Turk, een Marokkaan, een Surinamer, een
Australiër en drie Spanjaarden was het toch best divers. Dat is echter niet mijn
herinnering: we waren gewoon klasgenoten. Punt uit.
Positieve discriminatie
Trouwens de lessen van mijn ouders gingen niet alleen over iemand etnische of
culturele achtergrond. Nee, ook discriminatie op religieuze achtergrond, sekse of
seksuele geaardheid. Het is allemaal even verwerpelijk. Het maakt mij niet uit welk
geslacht, huidskleur, seksuele voorkeur, religieuze of culturele achtergrond een
burgemeester, premier, Kamervoorzitter, chef, leraar, groenteboer of bakker heeft… als
hij/zij maar goed is in zijn/haar vak! Ik zie daarom ook niks in positieve discriminatie.
(‘TU Eindhoven neemt alleen vrouwen aan‘) Pardon? Positieve discriminatie is ook
discriminatie.
De orde en de kerk
Discriminatie. Ik probeer er altijd van weg te blijven. Maar mijn Zwarte Pietenvoorbeeld
toont maar weer eens dat dit niet altijd lukt. Trouwens, als belijdend katholiek en
minderbroeder moet ik bekennen dat noch aan de leiding van de kerk als van mijn orde
ooit een niet-blanke heeft gestaan. Sterker nog… het aantal niet-blanke kardinalen in
Vaticaanstad is op een hand te tellen. (En ik begin dan nog maar eventjes niet over
vrouwen…).
Al mijn medebroeders in Nederland hebben Europese roots. Anders gekleurde broeders
zijn er in Amerika – toch een gemengd land – ook niet. Nee, er is ook hier nog werk aan
de winkel. En dan onze eigen redactie van katholiek.nl… weinig divers.
Onze redactie
Over de redactie gesproken… Wij plaatsen natuurlijk vaker opiniestukken. Dat lokt
reacties uit op social media. Die verkondingen niet altijd (of meestal niet) de mening van
de redactie. Dat hoeft ook niet. Er zitten echter ook reacties tussen die je gemakkelijk
discriminerend kan noemen. Moslims moeten het soms ontgelden. Atheïsten ook.
Politici. Kerkelijk leiders. Werken wij er niet onbedoeld aan mee door van op onze
pagina ruimte te geven hieraan? Waar trekken we de grens? Gaat een opmerking in de
trant van ’de kerken worden aangepakt, maar de moskeeën niet’ echt over de inhoud –
namelijk een (vermeend) verschil in bejegening van verschillende religieuze groepen,
hetgeen zeker ter sprake gebracht mag worden – of is het een ongefundeerde uitspraak
die vooral onderbuikgevoelens ventileert en wij-zij-gevoelens versterkt?

Wit privilege (2)
Dan nog iets anders, wat op mijn hart ligt. Telkens als het over discriminatie gaat, hoor
je heel vaak ‘ja, maar ‘ze’ zijn toch ook oververtegenwoordigd in de criminaliteit?’ Oh,
dan kan ik wel uit mijn vel springen. Tja. Ik heb nog nooit gehoord dat een dader
‘hoogblond en blank’ was. Als er niets bij gezegd wordt, dan voldoet hij (nog geen eens
‘zij’!) aan het ‘standaardplaatje’ en dat hoef je niet te melden, blijkbaar. Een NoordAfrikaans uiterlijk, of een gekleurde huid, ja, dat moet wel altijd even gemeld… we
mochten eens denken dat Jan de Boer uit Oostknollendam… in plaats van Ali Bouharri
uit Amsterdam-Oost… Nou. Precies dat.
Het kan mij niet schelen of Jan of Ali de overal pleegde. Ik vind het sowieso een
verwerpelijke daad. Maar ik bedenk me wel… als Ali solliciteert, staat Ali 3-0 achter
vanwege die naam. En op TV hoort hij alleen maar van Marokkanen in de criminaliteit.
Vanuit dat ‘witte privilege’, waar ik, het al eerder over had staat Ali, maar net zo hard
Henck uit Suriname of Li uit China, 10-0 achter. Dat witte privilege drukt een zo hard
stigma, dat ‘ze’ vanzelf de verkeerde kant op worden geduwd: minder kansen op een
‘normaal’ leven…
Er kwam laatst een filmpje op Youtube voorbij, dat dit precies aangaf. Een wedstrijdje:
wie van de jongeren komt het snelst aan de overkant? Maar voor de start mag iedereen
die ‘geen gescheiden ouders heeft’, ‘nooit heeft moeten meewerken om geld binnen te
brengen’, ‘een studiebeurs heeft’, enzovoorts, telkens twee stappen naar voren doen.
Uiteindelijk stonden de blanke kinderen al voorbij de helft van het veld, de zwarte
leerlingen stonden nog op de startlijn. En het waren enkel statements waar de persoon
zelf niets aan kon doen. Die kwam binnen.
Broers en zussen van één vader én één moeder
Nee, er is nog een boel te doen. En tóch ik blijf geloven in dat ideaal van Jezus en van
Franciscus en Clara van Assisi: we zijn allemaal kinderen van één God de Vader en
één Moeder Aarde. Broers en zussen. En de ene broer is per definitie niet meer of
minder dan de andere zuster. Evenmin als de ene zuster meer of minder is dan de
andere broer. We hebben nog een lange weg te gaan. Maar láten we hem gaan. En ik
ga mee… want ook ik ben geen heilige en zal onbedoeld en onbewust wel eens iemand
op de ziel getrapt hebben met een verkeerde opmerking of daad. Want inderdaad…
mijn dosis coronavaccin zal, vermoed ik, gewoon in mijn arm verdwijnen… Maar laten
we sámen die weg gaan! Want als we hem niet gaan, komen we nooit aan het einde:
Gods Rijk op aarde!

Nieuwsbrief H. Maria Parochie Walcheren
Natuurlijk als eerste met het laatste nieuws!

Reageren op een artikel?
Mail de redactie: rkwalcheren@zeelandnet.nl

Oudste bisschop Piñera Carvallo (104) overleden in Chili

De Chileense aartsbisschop Bernardo Piñera Carvallo is afgelopen zondag, enkele
maanden voor zijn 105de verjaardag, overleden aan het coronavirus.
Bernardino Piñera Carvallo werd op 22 september 1915 uit Chileense ouders geboren in de
Franse hoofdstad Parijs. Op 5 april 1947 werd hij tot priester gewijd voor het aartsbisdom
Santiago de Chile. Hij was actief in de Katholieke Actie tot hij op 27 april 1958 door de
toenmalige paus Pius XII tot hulpbisschop van Talca werd benoemd. Hij was de laatste van
de bisschoppen die door deze, op 9 oktober van datzelfde jaar 1958 overleden paus werden
benoemd. Van 1960 tot 1983 was hij bisschop van Temuco. Hij nam deel aan het Tweede
Vaticaanse Concilie, van de start in 1962 tot aan de slotzitting in 1965. Paus Joannes Paulus
II benoemde hem in 1983 tot aartsbisschop van La Serena. Van 1983 tot 1988 was hij
voorzitter van de Chileense bisschoppenconferentie. Op 29 september 1990, precies 1 week
na zijn 75ste verjaardag ging hij met emeritaat.
Seksueel misbruik
Op 21 augustus 2019 maakte aartsbisschop Ivo Scapolo, de apostolische nuntius in Chili,
bekend dat het Vaticaan een onderzoek had bevolen naar aanleiding van beschuldigingen
dat mgr. Piñera Carvallo op zijn minst 1 kind seksueel zou hebben misbruikt vijftig jaar
eerder.
Corona
Mgr. Piñera Carvallo is op zondag 21 juni 2020 overleden aan de gevolgen van een
besmetting door het coronavirus een maand geleden. Hoewel de burgerlijke en kerkelijke
autoriteiten dat aanvankelijk ontkenden, is na zijn overlijden officieel bevestigd dat hij wel
degelijk gestorven is aan een longontsteking die door het COVID-19-virus werd veroorzaakt.
Met zijn 104 jaar en 7 maanden was hij tot gisteren zondag de oudste bisschop van de
rooms-katholieke Kerk. De oudste bisschop is nu Damián Iguacén Borau, emeritus bisschop
van San Cristóbal de La Laguna o Tenerife in Spanje. Hij werd geboren op 12 februari 1916.
Bron: Kerknet

Europese en Amerikaanse bisschoppen hopen op nieuw STARTverdrag

Afgevaardigden van de Amerikaanse en Russische regering onderhandelen sinds
afgelopen maandag in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen over een verlenging van het
vorige START-verdrag.
Amerikaanse en Europese bisschoppen hopen dat Washington en Moskou snel werk maken
van een nieuw verdrag over de beperking van strategische kernwapens. Sinds gisteren
maandag zitten afgevaardigden van de Amerikaanse en Russische regering in Wenen
samen om te onderhandelen over een nucleair ontwapeningsverdrag. Het huidige Verdrag
voor de Vermindering van Strategische Nucleaire Wapens (Strategic Arms Reduction Treaty,
afgekort START), dat daarover in 1991 werd afgesloten, loopt af in februari 2021. De vrees
bestaat dat een mislukking van de wapenonderhandelingen tot een nieuwe nucleaire
wapenwedloop zal leiden.
Rusland en de VS bezitten samen 90 procent van de kernwapens wereldwijd
Washington eist dat China betrokken wordt bij de onderhandelingen, maar dat wordt zowel
door Peking als Moskou afgewezen. Dat legt een zware hypotheek op de onderhandelingen.
Een mislukking betekent dat beide landen niet langer bij verdrag verplicht zijn om hun
strategische nucleaire arsenaal te beperken.
Volgens de bisschoppen Rimantas Norvila, voorzitter van de COMECE-commissie voor
Buitenlandse Zaken, en bisschop David J. Malloy, voorzitter van de commissie voor
Internationale Gerechtigheid en Vrede van de Bisschoppenconferentie van de VS (USCCB)
dreigt dat ernstige gevolgen te hebben voor de veiligheid in Europa en in de rest van de
wereld. In een gemeenschappelijke verklaring spreken beide afgevaardigden van de USCCB
en de Commissie van Bisschoppenconferenties van de EU (COMECE) de hoop uit dat er
spoedig een nieuw akkoord wordt gesloten. Wij bidden voor een vruchtbare dialoog die de
controle op wapens en ontwapening versterkt en een vreedzamere en rechtvaardiger wereld
bevordert.

Coronabonus voor medewerkers in de zorg

Minister De Jonge heeft deze week een bonus voor alle zorgmedewerkers van
duizend euro toegezegd. Als waardering voor de tomeloze inzet.
En zoals gebruikelijk was er onmiddellijk kritiek, vooral van oppositiepartijen. Te laat, slecht,
willekeur dreigt en gevaarlijk, want die belastingvrije bonus zou wel eens ten koste kunnen
gaan van het toekomstige recht op toeslagen.
In de nieuwsbrief van onze parochie van 17 april 2020 (nummer 445) werd voor dat
laatste al door ons gewaarschuwd. We hadden een vooruitziende blik!
Peter Vrancken

Wat klokkengelui zegt over een samenleving

Seismologisch onderzoek bracht onbedoeld een leuk weetje aan het licht over het luiden
van kerkklokken in Griekenland, Italië, Spanje en Frankrijk.

Lieve Wouters (Kerknet)

Voor een onderzoek naar seismische golven plaatste de Spaanse wetenschapper Jordi
Díaz seismometers in de buurt van 4 kerken in Griekenland, Frankrijk, Italië en Spanje. Die
studie leverde onverwacht een interessant weetje op. De seismometer registreerde immers
ook het luiden van de kerkklokken. En die luiden niet overal op dezelfde manier.
Zo blijkt dat het respect voor de siësta in Griekenland nog altijd pal overeind staat. In Riolos
Kato Achaia onderdrukt de plaatselijke kerk het klokkegelui namelijk niet alleen 's nachts,
maar ook tussen 13 en 17 uur. In Lunas, Frankrijk, wordt slechts driemaal per dag gebeld:
om 7 uur, om 12 uur en om 19 uur. Waarschijnlijk is dit nog een restant een traditie uit de
middeleeuwen, namelijk de oproep tot het angelusgebed.
In het Spaanse dorpje Santa María de Montmagastrell rinkelen kleinere bellen elk kwartier.
Op het uur worden luidere belsignalen voorafgegaan door vier lichtere. Italië heeft -hoe kan
het ook anders- het meest complexe patroon van belsignalen. De klokken luiden dag en
nacht in het kuststadje Oriolo. Elk kwartier wordt aangegeven met een herhaling van het uur
plus een kleinere slag per verstreken kwartier. Dat maakt een totaal van wel 768 belsignalen
per dag!
En zo blijkt maar weer: zoals het klokje thuis luidt, luidt het nergens. De onderzoeker
zelf hoopt met deze vondst de interesse van het brede publiek voor seismologie aan te
wakkeren en dwarsverbanden te bevorderen met andere wetenschappen, zoals de
sociologie.

Nieuwe Mariale titels in Litanie van Loreto

Op 20 juni 2020 heeft de Congregatie van de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de
Sacramenten bekend gemaakt dat paus Franciscus drie nieuwe titels van Maria toevoegt aan
de Litanie van Loreto. Het gaat om de volgende titels:
*
Moeder van barmhartigheid (Mater misericordiae)
*
Moeder van hoop (Mater spei) en
*
Troost van de migranten (Solacium migrantium).
Deze nieuwe aanroepingen moeten als volgt ingevoegd worden:
Moeder van de Kerk
- Moeder van barmhartigheid
Moeder van de goddelijke genade
- Moeder van hoop
Toevlucht van de zondaars
- Troost van de migranten
Met de toevoegingen wil de paus aansluiten bij het huidige tijdsgewricht dat ,,gekenmerkt
wordt door gevoelens van onzekerheid en angst.’’
Bron: https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/...

■

Iedere werkdag om 09.00 uur
Eucharistieviering vanuit diverse parochies van KRO-NCRV. Te zien op
https://www.rkwalcheren.nl/vieringen of volg deze via de website en
deze facebookpagina van KRO-NCRV.

■

Zondag 5 juli 2020 (11.00 uur)
Installatie van pater Thaddeus de Deckere in de H. Maria Magdalenakerk in Goes
door diaken Egbert Bornheim van het Bisdom Breda. Voor het bijwonen van deze
viering is aanmelding vooraf verplicht. In onze vorige nieuwsbrief las u er meer over.
Voorgangers zijn pastoor Fons van Hees, pater Thaddy de Deckere, diaken Egbert
Bornhijm en de pastoraal werkers Ria Mangnus en Alida van Veldhoven.

■

Iedere zondag in juli en augustus 2020 (10.00 uur)
Viering in de Willibrordkapel in Domburg.

■

Woensdag 27 augustus 2020 (14.00-16.00 uur)
Vergadering parochiebestuur in de pastorie in Vlissingen.

Niet meewerken? Jammer.
Zand in de motor strooien: schandalig!!
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