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Daar is die dik verdiende onderscheiding! 
Drie parochianen kregen op 24 april telefonisch van hun burgemeester te horen, dat zij 
koninklijk waren onderscheiden. Waarom zij werden onderscheiden, kunt u nalezen in 
onze nieuwsbrief van 24 april jl. Vanwege de coronapandemie vond de aangepaste 
uitreiking eerst vanmiddag plaats. Maar dat maakte de blijdschap er niet minder op. 
 
 
 

 
De Ridders in de Orde van Oranje Nassau: 
Ger van Waegeningh (links) en Wim Jansen 
met Middelburgs burgemeester Harald 
Bergmann. Foto: Carla Ham 
 
 
 

 

Jeanette Vrancken-Taffijn (Vlissingen), lid in 
de Orde van Oranje Nassau. 
Foto: © Peter Vrancken

 
 
 



 
 
 
 

Caritas H. Maria Parochie en Pater Damiaan Parochie 
collecteren op verzoek van pater Thaddy de Deckere op 5 juli 
voor een meisjes project in India 

Dit project in Rangia, in de provincie Assam in N.O. India wordt gerund door 

Indiase Fatima zusters. Zij geven onderwijs aan tienermeisjes, die hun lagere 
school niet hebben kunnen afmaken. Als er geen of weinig geld beschikbaar is 
voor schoolgeld voor de kinderen kiezen de ouders toch meestal voor de 
jongens. 
  
De zusters geven onderwijs aan deze meisjes, die een jaar intern verblijven in de 
school. Ze leren lezen, schrijven en algemene ontwikkeling, maar ook praktische 
vakken als naaien, waar ze later geld mee kunnen verdienen en zichzelf en hun 
toekomstige gezin kunnen helpen. Na dit jaar onderwijs doen de meisjes een examen 
en als ze daarvoor slagen kunnen ze ook geholpen worden met de aanschaf van een 
naaimachine, zodat ze zich kunnen redden. Dit geeft de meisjes zelfvertrouwen en een 
veel beter toekomstperspectief! 
 
U kunt uw bijdrage overmaken naar de Caritas bankrekening: 
NL51 RABO 0105 8012 08 van de Caritas Pater Damiaan parochie te Goes 
onder vermelding van: meisjes die les krijgen bij de zusters project Rangia.  
 
Ook tijdens de presentatie van pater Thaddy de Deckere als parochie-vicaris in de H. 
Maria Magdalenakerk op 5 juli a.s. zal Caritas voor dit doel collecteren. Op 5 juli is er 
geen viering in Vlissingen, maar er is wel om 10.00 uur een eucharistieviering in 
Middelburg. Ook tijdens deze viering zal er voor het bovengenoemde doel worden 
gecollecteerd. 
 
Hartelijk dank voor uw gave. 

 

 
Meisjes die les krijgen van de zusters Fatima in Rangia. 



 
 
 
 

Hoop als bewuste keuze (4) 

Het woord God wordt al eeuwen omgeven met ballast en met beelden die ons 

van de ervaring die wij God zouden kunnen noemen weghouden. Een kind dat ’s 

avonds met verwondering naar de sterrenhemel kijkt wordt zich bewust van zijn 

bestaan en vraagt zich af waar die onmetelijke ruimte ophoudt en of die er ook is 

als het niet kijkt? Ooit was er niets, de aarde ontstond, de plaats waar ik nu ben, 

het heelal die enorme ruimte en nu ben ik er ook. Misschien vraagt het zich wel af, 

wat is er tussen mij en die oneindigheid? 

 

 

Tekst en foto: Han Bleyenbergh 

 

 

Als jong mens word je al snel een onderdeel van de materiële wereld waarin je opgroeit. 

Als volwassenen vragen we ons af: zijn er geen twee werkelijkheden en zo ja hoe 

kunnen we daarmee omgaan? Hoe houden we het mysterie dat we als kind hebben 

ontdekt in onszelf wakker? Hoe kunnen we voorkomen dat we niet helemaal verdwijnen 

of opgaan in de wereld van uiterlijkheden?  

Veel mensen ervaren een onrust die zich laat omschrijven als heimwee naar het 

onbekende en twijfels over de wereld waarin we ons niet altijd thuis voelen. Dat brengt 

ons bij de zoektocht naar een plaats waar die twee werelden of horizonten 

samenvallen. De innerlijke wereld en de uiterlijke wereld, de spirituele wereld en de 

wereld van alle dag, het hemelse en het aardse bestaan. Deze reis is vaak lang, soms 

zwaar en met veel obstakels. Jezus van Nazareth leert ons erin te geloven dat het de 

moeite waard is om die tocht te gaan. De weg van liefde en van hartstocht, naar de 

plaats waar deze twee werelden één zijn: diep in onszelf, in de ontmoeting met de 

medemens, de ander en in onze relatie met God onze Vader. 

Zoals de apostelen na het Pinksterfeest op weg gingen om de blijde boodschap uit te 

dragen, zo moeten ook wij  -gedoopte Christenen- de boodschap van geloof, hoop en 

liefde verder brengen onder diegenen die het willen horen. Ieder mag dat doen op zijn 

eigen manier en naar eigen vermogen. Zoals Paulus schreef in een brief aan de 

Korintiërs: ‘Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, 

aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; de een ontvangt van de 

Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. En weer anderen de kracht 

om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet 

van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de 

betekenis van is. Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die 

ze aan ieder afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil.’ (1 Kor. 12: 8-11)  

Er zijn veel inspirerende teksten  -ook van Nederlandse zangers-  die ons hoop en 

inspiratie kunnen geven. Wanneer we onze verwondering niet hebben verloren kunnen 

we hun boodschap verstaan en aan de slag gaan. Het lied van Huub van der Lubbe van 

De Dijk: ‘Dat zou mooi zijn’ is zo’n lied dat ons aanspreekt en goed aansluit bij het 

visioen dat in het boek Openbaringen van de apostel Johannes wordt beschreven: ‘Ik 

zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.’ (Op. 21:1) 



 
 
 
 

Dat zou mooi zijn 

(tekst: Huub van der Lubbe) 

 

kon je met een liedje maar 

de honger laten stoppen 

de armoe doen verdwijnen 

voor eens en voor altijd 

kon je door een liedje maar 

de wapens laten droppen 

de zon weer laten schijnen 

dan deed ik dat geheid 

 

kon je met een liedje maar 

het wereldleed oplossen 

een eind maken aan oorlog 

aan haat en aan geweld 

dat je met een liedje weer 

woestijnen kon bebossen 

dat de oceaan weer schoon werd 

de ozonlaag hersteld 

 

dat zou mooi zijn 

dat zou mooi zijn 

dat werd een prachtig lied 

met een pracht couplet 

en een pracht refrein 

maar zo mooi maak ik ze niet 

(…..) 

 
Anker als teken van hoop. Foto is gemaakt 

aan de Zuidwal in Arnemuiden 

 

 

In dit vierde artikel van de serie ‘Hoop als bewuste keuze’ over de toekomst van de 

geloofsgemeenschappen in het Samenwerkingsverband Boven de Schelde wordt een 

appèl gedaan op al diegenen die zich voelen aangesproken door het idee van een 

Missionaire gemeenschap. Dat is een gemeenschap die zich breed inzet om het 

evangelie  -de blijde boodschap van Jezus Christus-  te verspreiden en daarmee iets 

van die hoopvolle boodschap waar te maken en het visioen dichter bij te brengen. 

 

Vorige afleveringen 

De vorige afleveringen in deze serie verschenen in de nieuwsbrieven van: 

30 januari 2020 

20 maart 2020 en 

22 mei 2020 



 
 
 
 

Viering van Petrus en Paulus in Rome 

Margreet den Beer uit Vlissingen bezocht vorig jaar in Rome een viering ter 

gelegenheid van de feestdag van Petrus en Paulus (29 juni) en stuurde ons 
enkele fraaie foto’s, die ze graag met de lezers van deze nieuwsbrief wil delen. 

 
Feest van Petrus en Paulus in Rome met paus Franciscus als voorganger 

 



 
 
 
 

 
Interieur van de basiliek 
 
 

 
Buitenzijde van de basiliek 
 

 
 

Ondanks Corona toch een zomerse openstelling HH. Petrus- 
en Pauluskerk in Middelburg 

Al vele jaren is de H.H. Petrus- en Pauluskerk in de zomermaanden op 

donderdagmiddag van 12.00 tot 16.00 uur geopend voor bezoek, bezinning en 
gebed. Ook dit jaar is dat weer het geval en wel vanaf volgende week donderdag, 
9 juli.  
 
Bij de openstelling worden de regels van het RIVM in acht genomen. Van bezoekers 
wordt verwacht dat zij bij klachten niet binnenkomen en dat zij altijd anderhalve meter 
afstand van elkaar houden. 
 
De openstelling is tot en met donderdag 27 augustus, onder voorbehoud van eventuele 
gewijzigde Coronamaatregelen. 
 
Plattegrond met informatie 
Omdat persoonlijke uitleg over de kerk nu niet mogelijk is, hebben de kerkgidsen een 
plattegrond met informatie over twintig aspecten van het gebouw op papier 
beschikbaar. 
 
Ook al is de ontvangst sober: de kerk is open! 
 

 
 

 

 

Wilt u een oude nieuwsbrief opvragen? 

Mail naar: rkwalcheren@zeelandnet.nl 

 

mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 
 
 
 

Kathedraal van Santiago de Compostela heropend voor 
pelgrims 

Afgelopen woensdag, 1 juli, zijn voor het eerst sinds vier maanden opnieuw officieel 

pelgrims verwelkomd in de kathedraal van Santiago de Compostela. 
 
Goed nieuws voor de pelgrims die alsnog op bedevaart willen naar Santiago de 
Compostela. Sinds woensdag 1 juli is de Sint-Jacobskathedraal, het eindpunt van 
de camino, opnieuw voor het publiek heropend. De laatste publieke eucharistievieringen 
vonden er vier maanden geleden plaats. 
 
Toch waarschuwt pater Rudolf Hagemann, de begeleider van de Duitstalige 
Compostelagangers, ervoor dat dit geen terugkeer betekent naar de situatie van voor 
de Coronapandemie. Het is nog altijd niet aan te raden om gewoon de rugzak te pakken 
en op weg te gaan. Zowel in de kathedraal als in de herbergen onderweg moeten de 
gezondheidsvoorschriften nauwlettend worden opgevolgd. 
 
Pater Hagemann bevestigt dat het aantal bedevaarders jaar na jaar toeneemt. Dat 
maakt duidelijk dat de camino tegemoetkomt aan een werkelijke nood. ,,Ik heb vele 
mensen ontmoet die mij vertellen: Ja, ik ben begonnen als wandelaar, als atleet. Maar 
ik ben aangekomen als pelgrim’’. 
 
Innerlijkheid 
De tocht stelt bedevaartgangers in staat om traagheid en innerlijkheid te 
(her)ontdekken. Plots worden ze dan geconfronteerd met vragen waarvoor ze tot dan 
weinig tijd hadden: vragen over zin, de richting die zij met hun leven willen uitgaan, 
maar ook vragen over God. 

Bron: Kerknet.nl; redactioneel bewerkt door Peter Vranken 

 
 
 
 
 
 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

rkwalcheren@zeelandnet.nl 
 
 

 

mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 
 
 
 

Herdenking Hiroshima en Nagasaki 
Op 6 en 9 augustus is het precies 75 jaar geleden dat Amerikaanse atoombommen de 
Japanse steden Hiroshima en Nagasaki bijna volledig vernietigden. Ze veroorzaakten 
groot menselijke leed en meer dan 210.000 mensen kwamen om. 
 
Tot de dag van vandaag hebben overlevenden en hun nabestaanden te maken met de 
langetermijngevolgen van beide atoombommen. Het is belangrijk om stil te staan bij de 
verschrikkingen die kernwapens hebben aangericht. 
 
 

 
foto: World Council of Churches 

De Raad van Kerken in Nederland wil gebeden verzamelen en aanreiken die kerken 
kunnen gebruiken in (virtuele) vieringen en gebedsbijeenkomsten op en rond 9 
augustus. Gemeenten en parochies kunnen hiervan gebruik maken om stil te staan bij 
wat er 75 jaar geleden in Hiroshima en Nagasaki is gebeurd. De Raad wil hiermee zijn 
bekommernis zichtbaar maken als het gaat om de verschrikkelijke gevolgen die 
kernwapens kunnen hebben. 

U kunt uw gebedssuggesties mailen naar rvk@raadvankerken.nl. 
 
Ter inspiratie en informatie vindt u hier alvast het Gebed voor de ontwapening. 

Bron: Raad van Kerken 

 
 
 

 

Deze nieuwsbrief bereikt wekelijks meer dan duizend lezers! 
 

mailto:rvk@raadvankerken.nl
https://www.raadvankerken.nl/files/2020/06/Gebed-voor-de-Ontwapening.pdf


 
 
 
 

Kom en zie: rondleiding bij zusters van Denekamp 
Verscholen in het Twentse groen ligt het klooster van de Zusters Franciscanes-
sen van Denekamp. Onder het motto ‘Kom en zie’ nodigen de zusters mensen uit 
voor een rondleiding. 
 
Deze bestaat uit: 
- ontvangst met koffie/thee en iets lekkers; 
- rondleiding over het kloosterterrein; 
- stukje geschiedenis. 
 
Er zijn rondleidingen op iedere maandag in juli en augustus om 14.30 uur (duur: 
ca. 1,5 uur); de prijs bedraagt € 7.-  per persoon. 
 
Aanmelden 
Per e-mail:  franciscushuis@zustersvandenekamp.nl 
Telefonisch:  0541 753256. 
 
Deelname door minimaal 7 en maximaal 25 personen. 
Adres   Zusters van Denekamp (Franciscushuis) 

Gravenallee 30 
7591 PE Denekamp. 

 
 
  

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! 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

mailto:franciscushuis@zustersvandenekamp.nl
mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 
 
 
 

Wie stopt Erdoğan christenen te bombarderen? 

Na bombardementen op zijn geboortestad stelt kardinaal Louis Raphaël I Sako de 

vraag wat Turks president Erdoğan nu eigenlijk bezielt. 

 

 

Tekst: Benoit Lannoo (Kerknet) 

 

 

Vorig weekend heeft de Turkse luchtmacht dorpen in de omgeving 

van Zakho gebombardeerd, een stad met ruim tweehonderdduizend inwoners in het 

uiterste noorden van Irak, net op de grens met Turkije. Zakho is de geboortestad van 

kardinaal Louis Raphaël I Sako, de Chaldeeuwse patriarch van Babylon en nu 

aartsbisschop van Bagdad. 

 

De regio aan een kleine zijrivier van de Tigris wordt van oudsher voornamelijk door 

christenen bevolkt: Armeniërs die er zich gevestigd hebben na de Armeense genocide 

begin twintigste eeuw, maar ook Assyriërs waarvan de aanwezigheid vaststaat sinds de 

zevende zo niet al de late vijfde eeuw. Zij behoren nu tot de Chaldeeuws-katholieke 

Kerk. Tot een halve eeuw geleden was er ook een kleine joodse gemeenschap in 

Zakho. 

 

De Turken beweren dat de raids van vorig weekend gericht waren tegen de stellingen 

van de Koerdische Arbeiderspartij PKK, maar kardinaal Sako stelt luidop de vraag wat 

de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan eigenlijk hoopt te bereiken. De situatie in 

Zakho is gespannen en verward, zegt de Chaldeeuws-katholieke patriarch aan het 

persagentschap Fides. Er is sprake van vijf doden en vele vluchtelingen. De Iraakse 

regering in Bagdad is geen partij voor Erdoğan; de Turkse president weet dat en maakt 

daar misbruik van. 

 

Merkwaardig 

Merkwaardig is evenwel dat ook geen enkele Westerse regering nog reageert nu Navo-

bondgenoot Turkije systematisch militair opereert in buurlanden Irak en Syrië. Intussen 

neemt de ellende voor deze mensen in een eindeloze spiraal toe. 
 

 
Bestuur kan zoekactie beëindigen 

Het bestuur heeft, als we de secretaris moeten geloven, op verzoek van de 

redactie van deze nieuwsbrief enkele jaren gezocht naar degene die namens de H. 
Maria Parochie Walcheren de gegevens van de vieringen in onze kerken doorgaf 
aan weekblad De Vlissingse Bode. 
 
Die zoekactie kan nu gestaakt worden, want de redactie van het weekblad heeft helaas 
besloten de rubriek ‘Kerkelijk nieuws’ te beëindigen. De laatste aflevering is deze week 
verschenen. 
 

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


 
 
 
 

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 komende zondag, 5 juli, geen viering in de Onze 
Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. 
 
Op zondag 5 juli is er wel een eucharistieviering in de HH. Petrus- en Pauluskerk in 
Middelburg. Emeritus-pastoor Paul de Maat is de voorganger. Voor deze viering moet u 
zich tevoren aanmelden (lees het onderstaande bericht).  
 
 

 

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. Voorafgaande telefonische aanmelding is verplicht. De 1,5 
meter afstand is leidend wat het toegestane maximum aantal personen betreft. 
Personen uit één huishouden mogen naast elkaar zitten. 
 
 
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 
of namen 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 
of namen 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) 

 

  

mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 
 
 
 

Walk of peace in 2020 en Corona 

De organisatie van de Vredesweek en de verschillende activiteiten hierin, is dit 

jaar anders vanwege de coronacrisis. In overleg tussen PAX en de Raad van 
Kerken is besloten  –gelet op de richtlijnen van het RIVM en het kabinet–  dat er 
vanuit onze organisaties niet opgeroepen zal worden tot het organiseren van 
grote evenementen tijdens de Vredesweek 2020. 
 

 

 
Het lag in de bedoeling dat de Walk of Peace (WoP) in Zwolle dit jaar een landelijk 
accent van PAX en de Raad van Kerken zou krijgen, dit zal echter dit jaar dus niet het 
geval zijn. Wellicht volgend jaar? 

Het organiseren van bijeenkomsten tijdens de Vredesweek 2020 vraagt van de 
organisatoren grote creativiteit. Hoe kunnen we op een veilige en verantwoorde manier 
toch de Vredesweek organiseren? 

Elke stad of dorp heeft haar eigen mogelijkheden en uitdagingen. Een vredeswandeling 
zoals de Walk of Peace trekt in sommige plaatsen behoorlijk wat deelnemers. De 
wandeling loopt vaak langs verschillende locaties in een stad of wijk, waarbij verbinding 
gezocht wordt tussen mensen. Op basis van de voorschriften van de overheid kunnen 
we na 1 juli bijeenkomsten organiseren van maximaal 100 personen, mits voldaan kan 
worden aan de basisregels. 
 
Basisregels 
Hiervoor verwijzen we naar www.rivm.nl 

 
Bron: Raad van Kerken; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken 

 

http://www.rivm.nl/


 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

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

 



 

Paus vraagt te bidden voor Syrië en Jemen 

Paus Franciscus begroette zondag een honderdtal gelovigen op het Sint-

Pietersplein, vanuit het raam van de pauselijke paleis. 
 
Paus Franciscus heeft de internationale gemeenschap zondag na 
het Angelusgebed opgeroepen om meer steun te verlenen aan Syrië, dat nog altijd 
onder een burgeroorlog gebukt gaat. Hij vroeg ook gebed voor Jemen omwille van de 
heel ernstige humanitaire crisis. 
 

Afgelopen dinsdag, 30 juni, zatten de EU en de VN in Brussel samen de vierde  
conferentie Supporting the future of Syria and the region voor. Wegens de 
noodzakelijke fysieke-afstandsmaatregelen in verband met de coronacrisis werd die 
conferentie in virtuele vorm gehouden. Laten we bidden voor deze belangrijke 
vergadering, zodat deze de dramatische situatie van het Syrische volk en de mensen in 
de buurlanden, met name in Libanon, kan verbeteren in deze ernstige sociaal-politieke 
en economische crisis, die door de pandemie nog moeilijker is geworden, zei 
Franciscus in zijn angelustoespraak. Hij stelde nog vast dat de grote sociaal-politieke en 
economische problemen nog worden versterkt door de coronapandemie. 
 

Met betrekking tot Jemen stelde de paus vast dat de oorlog daar maar blijft 
aanslepen en dat vooral de kinderen daar het slachtoffer zijn van de bijzonder 
ernstige humanitaire crisis. Hij vroeg ook aandacht voor het westen van 
Oekraïne, waar verschillende mensen zijn omgekomen bij overstromingen. 

Bron: Kerknet 

 
 
 
 

 

 

Lief en leed 

geboorte – doop - eerste communie – vormsel – huwelijk  - overlijden 

Overleden 

De heer Lodewijk Hendrikus Gerardus (Louis) Drent op 23 juni 2020 

De heer Hendricus (Henk) Cornelis Joannes Maria op 28 juni 2020 

 

Wij wensen de nabestaanden veel kracht en bemoediging toe. 
 

In deze rubriek worden uitsluitend gebeurtenissen opgenomen, die bij de parochie bekend zijn. De 

redactionele verantwoordelijkheid is niet op deze rubriek van toepassing! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren op een artikel? 

Mail de redactie: rkwalcheren@zeelandnet.nl 

 

mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 

 

Vaticaan publiceert nieuw Directorium voor de Catechese 

De digitale cultuur en mondialisering plaatsen de katholieke Kerk voor grote uitdagingen 

op het vlak van de geloofsverkondiging en -overdracht. 
 
De Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie heeft in Rome een 
nieuw Directorium voor de Catechese voorgesteld. Daarmee worden de pastorale 
aanbevelingen van de Heilige Stoel over de overdracht van het geloof, 23 jaar na de 
publicatie van de vorige editie (1997) en 49 jaar na het eerste directorium, geactualiseerd. De 
publicatie sluit aan bij de Bisschoppensynode over de Nieuwe Evangelisatie en 
Geloofsoverdracht van 2012 en legt in vergelijking met de vorige twee edities sterk de nadruk 
op de synodale dimensie van het geloof. 
 
Italiaans 
Het directorium is voorlopig alleen in het Italiaans beschikbaar en is voornamelijk gericht aan 
bisschoppen, de eerste catechisten onder het volk van God. Weldra verschijnen vertalingen 
in het Spaans, het Portugees, het Engels, het Frans en het Pools. 
 
In het 223 pagina’s tellende directorium worden onder meer de visies over de doodstraf, 
misbruik, digitale uitdagingen,  globalisering, gendertheorie en ecologie geactualiseerd. Er is 
ook opmerkelijk veel aandacht voor de begeleiding van migranten en het gevaar van 
religieus analfabetisme. De katholieke Kerk moet nieuwe talen zoeken om het geloof te 
communiceren, onderstreepte aartsbisschop Salvatore Fisichella, voorzitter van 
de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie, bij de voorstelling in 
Rome. Het directorium vestigt de aandacht op het belang van menselijke engagement in de 
wereld en van het christelijke getuigenis op de werkplek. Het wil ook een handleiding zijn 
voor gelovigen om zuurdeeg van verzoening te zijn in conflictsituaties en hen stimuleren om 
zich in te zetten voor de verdediging van de rechten van de zwaksten. 
 
Historische dynamiek 
In zijn voorwoord schrijft mgr. Fisichella dat de katholieke Kerk zich niet kan onttrekken aan 
een historische dynamiek die zich in de samenleving voltrekt. Hij verwijst onder meer naar 
fenomenen als de digitale cultuur of de globalisering van cultuur. Volgens hem is het een van 
de taken van de catechese om gelovigen bewust te maken dat de ecologische inzet integraal 
onderdeel is van het christelijke leven. Het beluisteren van de roep van de aarde is nauw 
verbonden met de roep van de armen. Catechese moet ook onderwijzen in evangelische 
armoede en een nuchtere levensstijl en zij moet fundamentele attitudes onder de gelovigen 
aanmoedigen, zoals respect voor de waardigheid van de persoon, ondersteuning voor zijn 
groei, bevordering van een cultuur van broederlijkheid en de afwijzing van situaties van 
ellende en onrecht. 

Bron: Kerknet 

 

 

 

Nieuwsbrief H. Maria Parochie Walcheren 
 

Natuurlijk als eerste met het laatste nieuws! 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
■ 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 donderdagmiddag tot en met 27 augustus van 12.00 tot 16.00 uur 
De HH. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg is geopend voor bezoek, bezinning en 
gebed. De regels van het RIVM zijn van toepassing. Vooraf reserveren is niet nodig. 

■ 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. 
 
 
 
 
 

 
 

Met anderhalve meter 
de ander ruimte geven!! 

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 
Dinsdag en donderdag 
09.30-11.30 uur  
Telefoon: 0118 - 612860 
Lombardstraat 1 
4331 AA  MIDDELBURG 
secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl 
 
 
Parochiekern Vlissingen 
Donderdag en 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. 
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http://www.rkwalcheren.nl/
mailto:secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl
mailto:secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl
https://www.rkwalcheren.nl/parochie/pastores/
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