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Opgelet: oplichters doen zich via mail voor als pastorale 
beroepskrachten 

Het Bisdom Breda heeft e-mails gesignaleerd waarin sprake is van 

identiteitsfraude (phishingmail). 
 
Zo wordt er door criminelen in naam van een pastorale beroepskracht om een gunst 
gevraagd. In de mail die momenteel circuleert worden verschillende persoonsgegevens 
gebruikt om vertrouwen te winnen. Het bisdom waarschuwt om niet op de verzoeken in 
te gaan en zo mogelijk de e-mail te rapporteren bij de gebruikte maildienst. 

Identiteitsfraude in de vorm van phishingmail komt regelmatig voor. Meestal vormen 
banken het doelwit. De laatste jaren zien nepmails er bedrieglijk echt uit. Zeker wanneer 
geprobeerd wordt het taalgebruik van een persoon of organisatie over te nemen. 
 
Toch zijn er meestal aanwijzingen die duiden op identiteitsfraude. Vaak zijn dergelijke 
mails in slecht Nederlands geschreven, wordt er om een bijzondere gunst gevraagd en 
ziet het e-mail adres van de afzender er vreemd uit. 
 

▪ Meer informatie over nepmails op Veiliginternetten.nl (website van de 
Rijksoverheid) 

 
 

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/hoe-herken-ik-een-nepmail-of-neptelefoontje/


 
 
 
 

Pater Thaddy de Deckere geïnstalleerd 
Pater Thaddeus (Thaddy) de Deckere is afgelopen zondag, 5 juli, in de H. Maria 
Magdalenakerk in Goes geïnstalleerd als parochie-vicaris. Dat gebeurde tijdens 
een bijzondere presentatieviering, waarin nagenoeg het gehele pastoresteam van 
het Samenwerkingsverband Boven de Schelde voorging. De benoeming werd 
voorgelezen door Ruud Louwes, vicevoorzitter van de H. Maria Parochie 
Walcheren. 
 
 
Tekst en fotobewerking: Peter Vrancken       Foto’s: via kerkdienstgemist.nl 
 
 
Pastoor Fons van Hees noemde de benoeming van pater De Deckere ,,een ‘pinkster-
geschenk’ van bisschop Liesen’’. Onder de aanwezigen onder meer ook broeder 
Martien van de Paters van Mill Hill en burgemeester drs. Margo Mulder van de 
gemeente Goes. 
 
U kunt desgewenst deze viering nog terugkijken via www.kerkdienstgemist.nl. 
 

 
De bisschoppelijke benoemingsbrief werd 
voorgelezen door Ruud Louwes 

 
Pater Thaddy aanvaardde zijn benoeming

http://www.kerkdienstgemist.nl/


 
 
 
 

 

 
We spraken zo’n twee weken geleden met pater Thaddeüs de Deckere in de tuin van 
de pastorie van de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. Zeeland boven de Schelde 
blijkt een prachtige omgeving voor het afgelopen zondag geïnstalleerde ‘Pinkster-
geschenk’ van het pastoresteam Boven de Schelde. Zijn liefde voor de natuur in zijn 
algemeenheid is volmaakt. En dan volgt een fraaie anekdote om die liefde aan te tonen. 
,,In de tuin van mijn woning in Haamstede stond een prachtige, hoge paardendistel. De 
knop stond op uitkomen, en daar komen vlinders op af. En dan kom ik ’s avonds thuis 
en dan is het gras gemaaid en de distel vermalen.’’ 
 

 
 
 

,,Voor ons als Christenen ligt er een enorme taak. Respect en 
waardering voor de natuur, rentmeesterschap’’ 

Hij werd in Hulst geboren, groeide op in Zeeuws Vlaanderen en ging daarna 

studeren aan de toenmalige Landbouwhogeschool Wageningen, nu de 
Wageningen Universiteit. Hij studeerde er af als landbouwkundig ingenieur, en 
gaf een jaar les in Roermond. Daarna gaf hij een hele zwenk aan zijn leven en 
begon aan de opleiding tot priester-missionaris, twee jaren in Roosendaal, toen 
drie in Londen en twee in Kenia. In 1991 volgde de priesterwijding voor de 
Congregatie van de Missionarissen van Mill Hill. Hij werd uitgezonden naar India 
waar hij op verschillende plaatsen werkte tot 2010. Bijna tien jaar lang werkte hij 
vervolgens in Engeland om eind vorig jaar terug te keren naar Nederland. 
 
 
Tekst en foto’s: © Peter Vrancken 
 
 
,,Toen ik terug was ik Nederland was het mijn wens om in een parochie te gaan werken. 
Kennelijk was de nood hier groot, want er was al een hele tijd een vacature. Ik groeide 
op in Zeeuws Vlaanderen, en kwam in die tijd zelden in andere delen van Zeeland. Ik 
probeer nu een duidelijk beeld te krijgen van het gebied en van de diverse 
geloofsgemeenschappen. Er is veel aan de hand in die gemeenschappen die verspreid 
liggen in een heel groot gebied. Voor mij is het allemaal nieuw, de overgang is groot en 
dat vergt veel aanpassing van mij.’’ 
 
Pater de Deckere heeft in de afgelopen weken al heel wat mensen ontmoet. “Ik proef 
enthousiasme, ik zie tekenen van diep geloof en dat geeft me moed. Schouwen-
Duiveland waar ik nu tijdelijk woon is een prachtig gebied. De biodiversiteit lijkt er wel 
groter dan wat ik in andere delen van Nederland heb gezien. Ik zie en hoor nu weer 
patrijzen, kieviten en zwaluwen, en ’s avonds zie ik vleermuizen vliegen rond mijn huisje 
bij de kerk in Haamstede. Prachtig! De natuur gaat me aan het hart.  
Ik vraag me af of er een verband bestaat tussen de uitbraak van het virus en onze 
manier van leven. De mens heeft tegenwoordig zoveel invloed op natuur en milieu. 
Jonge profeten laten van zich horen, en ook Paus Franciscus drukt ons met de neus op 
onze verantwoordelijkheid als Christenen. Zijn encycliek ‘Laudato si’ van vijf jaar 
geleden biedt veel inspiratie. 
 



 
 
 
 

 
 
Toekomst 
Voor de toekomst ziet de Deckere veel 
werk aan de winkel. ,,De huidige crisis 
kan voor ons een impuls zijn om nieuwe 
wegen in te slaan. Gaan we meer 
zorgen voor het milieu? Gaan we 
misschien zelfs ‘groen vliegen’? 
 
Ik vraag me soms af: moet alles wel zo 
schoon en steriel zijn als ons wordt 
voorgehouden? Er is een tekort aan 
insecten! Zijn we niet wat obsessief over 
hygiëne, dat we alles in plastic verpakt 
willen hebben? De moderne, 
grootschalige en technologische 
productie van melk en vlees schept een 
hele reeks problemen voor het milieu  in 
Nederland en wereldwijd. Vlees bij de 
maaltijd was een luxe toen ik opgroeide. 
Nu eten veel mensen het elke dag.”  
 
Pater de Deckere pleit voor goed 
rentmeesterschap.

 
Vooruit kijken 
Kan pater Thaddy nu al vooruit kijken? Waar staan we in 2026, wat is er dan bereikt 
binnen onze parochies? ,,U overvalt me met die vraag. Iemand wenste me onlangs 
‘veel succes’, maar succes in het pastorale werk is moeilijk te meten. Ik wil voorzichtig 
zijn met verwachtingen te scheppen. Dat kan gemakkelijk leiden tot teleurstellingen bij 
mezelf en anderen. Jezus leert ons dat het Rijk Gods groeit op een manier die we niet 
kennen. Een boer zaait, omdat hij weet dat het gaat groeien. En na een moeilijk jaar, 
door bijvoorbeeld droogte, zaait hij desondanks volgend jaar toch weer. Zo gaan ook 
pastores door met het zaaien van het zaad van de Blijde Boodschap, zelfs als ze weinig 
respons waarnemen. Er is altijd meer aan de hand, dan het oog waarneemt.’’ 
 
En hij vervolgt: ,,er is al jarenlang  sprake van een verminderde geloofsbetrokkenheid. 
Als gevolg moesten er noodgedwongen kerken worden gesloten. Maar de Verrijzenis 
van Christus en zijn Boodschap van Gods Liefde voor alle mensen, geeft houvast in het 
leven en het perspectief dat het uiteindelijk goed komt met deze wereld. Dat wil ik graag 
uitdragen.’’ 
 
Opbouwen 
,,Ik hoop met velen dat er een betere tijd komt. De geloofsgemeenschap moet worden 
opgebouwd. Daar hebben we iedere gelovige voor nodig. Ik benadruk het belang van 
een hechte geloofsgemeenschap, waar mensen zich op elkaar betrokken weten als 
broers en zussen. Uit de Coronacris kan iets moois en goeds voortkomen, daar zijn al 
tekenen van. We moeten daar samen aan werken en er samen op hopen; ook binnen 
de internationale orde.’’ 
 



 
 
 
 

 
Pater Thaddy op de trap van het parochiehuis in Vlissingen 

 
,,Blijf missionaris’’ 
Hoe moeten we de nieuwe pastor binnen het pastoresteam Boven de Schelde zien? ,,Ik 
ben en blijf missionaris, daar heb ik de eed voor afgelegd. En die geldt voor het leven. 
Dat missionaire perspectief neem ik mee. Ik wil expliciet oog houden voor de wijdere 
wereld. Nederland zie ik als een van de rijke villawijken in de wereld, en dat zeg ik met 
overtuiging. Maar houd wel oog voor je broeder, voor je zuster die in nood is, dichtbij of 
veraf. Missie-perspectief breng ik mee. Ik heb in India onder zeer moeilijke 
omstandigheden gewerkt. 
 
Ik wil graag contact maken met mensen die behoren tot andere godsdiensten. We 
kunnen van elkaar leren en elkaar verrijken. We moeten respect voor de 
medemens tonen, gelovig of ongelovig.’’ 
 
Pater Thaddy de Deckere zal komende zondag, 12 juli, voorgaan in de eucharistie-
viering in de HH. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg, aanvang: 10.00 uur. 
 
 
 
 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

rkwalcheren@zeelandnet.nl 
 
 
 

mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 
 
 
 

Open Monumentendag gaat dit jaar niet door 

De colleges van burgemeester en Wethouders van de drie Walcherse 

gemeenten (Middelburg, Veere en Vlissingen) hebben besloten om de jaarlijkse 
Open Monumentendag voor dit jaar niet door te laten gaan. 
 
Vanwege de uitbraak van Corona zijn alle publieksevenementen tot 1 september 
verboden. Open Monumentendag zou weliswaar op zaterdag 12 september worden 
gehouden, maar de drie colleges vinden het, gelet op de veiligheid en gezondheid van 
de eigenaren van de monumenten , de vrijwilligers en de bezoekers niet verantwoord 
om het evenement door te laten gaan. 
 
Normaal gesproken zouden de HH. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg als de Onze 
Lieve Vrouwekerk in Vlissingen de deuren op open Monumentendag openen. 
 
 
 
 
 
 

Abonnees op de nieuwsflits hebben een streepje voor. 

Zij worden als eerste heel snel geïnformeerd over het laatste nieuws! 

 
 
 

 
 



 
 
 
 

Nog geen gewijzigd protocol inzake sacramenten en 
koorzang 

Deze week was door de Nederlandse bisschoppenconferentie een verruiming 

van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ aangekondigd. Deze 
verruiming zouden met name de mogelijkheden rondom het vieren van de 
sacramenten zoals de doop, de eerste heilige communie, het vormsel en de 
priester- en diakenwijding betreffen. Daarnaast zou het zingen door koren onder 
voorwaarden weer mogelijk worden. Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief was 
die aangekondigde verruiming nog niet gepubliceerd. 
 
Onvervangbare plek 
,,De sacramenten hebben een grote en onvervangbare plek in het kerkelijk leven’’, 
zeggen de bisschoppen. Zij zien in de versoepeling van de maatregelen door de 
overheid ruimte om  –onder voorwaarden–  meer mogelijkheden te geven tot 
bijvoorbeeld dopen en vormen, zeker nu er hierbij ook weer meer dan dertig mensen 
aanwezig mogen zijn. 
 
Zingen 
Op dit moment wordt een wijziging van het protocol op de genoemde punten 
voorbereid. Ook komt er een overzichtsdocument met alle wijzigingen. Daarin worden 
ook de voorwaarden meegenomen voor zanggroepen en koren om te kunnen oefenen 
en te zingen bij vieringen. Samenzang is voorlopig nog niet mogelijk. Hoewel er volgens 
de richtlijnen van het RIVM enige ruimte voor is in met name grote kerkgebouwen, zijn 
de voorwaarden daarvoor zo strikt (bijvoorbeeld op het gebied van ventilatie), dat het 
risico te groot blijft om dit op verantwoordelijke wijze te kunnen doen. 
 
Reserveren niet meer nodig 
Voor het reserveren en de gezondheidscheck die de overheid verplicht heeft gesteld 
vanaf honderd aanwezigen, geldt dat ook voor de publieke eredienst in de kerk. Echter, 
daar waar sowieso veel minder mensen naar een viering komen dan het maximale 
aantal personen dat volgens de anderhalve meter regel in de kerk past, kan vanaf 1 juli 
geteld worden bij de deur om te zorgen dat het maximale aantal niet wordt 
overschreden. Schriftelijk reserveren is dan niet langer nodig. Het bestuur van de H. 
Maria Parochie Walcheren heeft hierover (nog) geen besluit genomen. 
 
 
 
 

Geen nieuwsbrief ontvangen? 

Heeft u een keer een nieuwsbrief niet ontvangen? Onze excuses daarvoor. 

 
Stuur dan een mailtje naar rkwalcheren@zeelandnet.nl en we zorgen er voor dat u de 
nieuwsbrief alsnog ontvangt! 
 
 
 
 

mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 
 
 
 

Waarom je absoluut nog eens naar Tongeren moet: Teseum 

De Onze-Lieve-Vrouwebasiliek van Tongeren is op zichzelf al een bezoekje waard. 

Maar dan moet je de ondergrond en de bovenverdieping nog ontdekken! 
 
 
Tekst: Lieve Wouters (Kerknet) 
 
 
Eerlijk, ik had nog nooit van het Teseum gehoord. Het museum in en onder de basiliek 
is dan ook nog erg nieuw. Een zoektocht op de website maakte me nieuwsgierig maar 
ook wat verward. Een archeologische site onder de kerk? Een schatkamer op een 
bovenverdieping? En ondertussen is de basiliek ook nog steeds in gebruik voor de 
eucharistie. 
 
Om het nuttige aan het aangename te koppelen, namen we met het hele gezin een 
kijkje. Een aangepaste audiogids (iPod) kon de kinderen ruim 2 uur boeien. Een schot 
in de roos, dus. 
 
Eeuwenoude stenen met een verhaal 
De archeologische site onder het kerkgebouw is een van de meest tot de verbeelding 
sprekende vindplaatsen in de Benelux. 3 m onder de grond vertellen eeuwenoude 
stenen het verhaal van Tongeren, de eerste stad van België. En dat verhaal begint 
2000 jaar geleden, met de komst van de Romeinen. 
 
We wandelen tussen de fundamenten van de kerk en ontdekken Romeinse zuilen met 
halfverheven beeldhouwwerk, resten van een badhuis en van een villa. Op een scherm 
volgen we de vele metamorfoses van het gebouw. In de 4de eeuw verrees er een 
Romeinse basilica met apsis [gebouw voor handel en rechtspraak]. Dezelfde vorm zal 
door de eeuwen heen grotendeels behouden blijven, maar de functie en omvang van 
het gebouw grondig wijzigen. 
 
Wanneer het christendom tot staatsgodsdienst verheven wordt in Rome, wordt de 
basilica een kerkje. De eerste bisschop van Tongeren is Sint-Servatius (4de-5de eeuw). 
Hij is de eerste historisch verifieerbare bisschop van de Nederlanden. 
 
In de 9de of 10de eeuw wordt het een kapittelkerk, bediend door kanunniken. Dat blijft 
zo tot aan de Franse Revolutie. In de loop der eeuwen verzamelen de kanunniken 
aanzienlijke schatten. Bij het verlaten van de ondergrondse site stelt de audiogids van 
de kinderen voor om een selfie te maken. 
 
Ongeziene religieuze schatten 
Naar de schatkamer van de kanunniken nu. Vanuit de kapittelzaal, waar de 
ontvangstruimte zich bevindt, stappen we in een boeiend verhaal dat zich uitstrekt over 
de romaanse toren en de zolder van de kloostergang. De kinderen openen een nieuwe 
app op de iPod en gaan nu op stap met misdienaar Servaas. Die spoort hen aan om 
hun eigen schatkist samen te stellen. Cool! 
 
 
 

https://www.kerknet.be/auteur/lieve-wouters


 
 
 
 

De schatkamer behoort duidelijk tot de grootste en rijkste van de Lage Landen. Ze 
bevat onder meer reliekhouders, edelsmeedwerk en zeldzaam textiel, waarvan niet 
weinige erkend als Vlaams topstuk. Middeleeuwse koorboeken worden verklankt in 
koptelefoons. Servaas nodigt de kinderen uit hun eigen muziek samen te stellen met 
klokgelui, orgel, koren en noem maar op. 
 
Tussen de topstukken staat het genadebeeld Maria Oorzaak onzer Blijdschap, dat bij 
de populaire Kroningsfeesten in processie wordt meegedragen. En zo eindigt het 
verhaal met een brug tussen heden en verleden. 
 
Afsluiten doen wij alvast met pannenkoeken in de schaduw van Ambiorix. Om 
daarna nog meer opgravingen te doen in het Gallo-Romeins Museum vlakbij. 

 

(rectificatie) 

 

Lief en leed 

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

Overleden 

De heer Hendricus (Henk) Cornelis Joannes Maria Simons 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! 

 

 
 
 
 
 

Nieuws voor de agenda? 

Heeft u nieuws voor de agenda van de nieuwsbrief? Stuur deze dan tijdig naar 

onze redactie: rkwalcheren@zeelandnet.nl 
 
Vermeld altijd: 
Datum, begin- en eindtijd, waar het evenement plaatsvindt en uw naam en telefoon-
nummer voor het geval we nog vragen willen stellen. 
 
Met uw aankondiging brengt u uw evenement wekelijks onder de aandacht van zo’n 
duizend lezers van de nieuwsbrief! 
 

mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 
 
 
 

 

 
Wil Vlissingen de Wereldwinkel behouden?? 

 
Dan vragen wij u onze winkel vaker te bezoeken 
voor levensmiddelen of voor originele cadeau- 
artikelen. Echt fijn als u komt! Vrijdagmiddag of 

zaterdagmiddag van half twee tot vijf uur. 
Alleen pinnen! 

Maar wij zoeken ook naar nieuwe 
medewerkers met talent voor verkopen. U kunt 
zich opgeven via wwvlissingen@gmail.com of 

bekijk onze website: www.wereldwinkelvlissingen.nl 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

mailto:wwvlissingen@gmail.com
http://www.wereldwinkelvlissingen.nl/


 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

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

 



 

Mgr. Van den Hout ondertekende internationale 
mensenrechtenverklaring voor betere werkomstandigheden 
De Covid-19 pandemie heeft de afgelopen maanden een groot, structureel 
onrecht blootgelegd: miljoenen mensen wereldwijd werken onder erbarmelijke 
omstandigheden, voor weinig loon en zonder rechten. Ze worden nu onevenredig 
hard getroffen door de Corona-crisis: het ontbreken van bindende, internationale 
wet- en regelgeving maakt hen afhankelijk van de welwillendheid van hun 
werkgever. 
 
Ruim 110 kerkelijke leiders riepen in een maandag jl. gepubliceerde internationale 
verklaring overheden op hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. Mgr. Dr. C.F.M. van 
den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden en referent voor Missie en 
Ontwikkelingssamenwerking, ondertekende de verklaring namens de Nederlandse 
bisschoppenconferentie. 
 

 
Theeplukster in Sri Lanka.                Foto: Vastenactie 

De ongekende wereldwijde crisis door het coronavirus maakt pijnlijk duidelijk hoe hard 
wetgeving op het gebied van mensenrechten nodig is. Veel zogenoemde dagloners in 
het buitenland moeten hun werk doen onder slechte, mensonterende omstandigheden 
hoort Vastenactiedirecteur Peter van Hoof van partners uit het Zuiden: ,,Ze vertellen 
ons dat de coronacrisis juist de meest kwetsbare mensen onevenredig hard treft. 
Vanwege verplichte lockdowns moeten mensen thuis blijven. Denk bijvoorbeeld aan 
mensen die op plantages werken of in naaiateliers. Ze ontvangen geen geld omdat ze 
niet mogen werken en kunnen dus niet meer voor hun gezin zorgen. Om de eerste 
acute nood te helpen lenigen, zijn we in mei een noodhulpcampagne gestart. We 
vinden echter dat er ook structurele oplossingen moeten komen. Internationale wet- en 
regelgeving, die geldt voor alle onderdelen van internationale productieprocessen en 
die ook milieubeheer erbij betrekt, kan hierbij een belangrijke rol spelen.’’ 

https://www.rkkerk.nl/mgr-van-den-hout-ondertekent-internationale-mensenrechtenverklaring-voor-betere-werkomstandigheden/
https://www.rkkerk.nl/mgr-van-den-hout-ondertekent-internationale-mensenrechtenverklaring-voor-betere-werkomstandigheden/


 

Het zijn juist de multinationals die moeilijk zijn aan te spreken, omdat hun 
productieketens verspreid zijn over verschillende landen. Van Hoof: ,,Inmiddels is 
duidelijk dat bedrijven deze stappen niet vrijwillig zullen zetten: economische belangen 
gaat maar al te vaak voor het belang van mensen en milieu. Daarom willen we 
wereldwijd beleidsmakers vragen om de juridische kaders voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen te versterken en om duidelijke verplichtingen op het gebied 
van mensenrechten en milieubeheer in te voeren. Dat betekent concreet dat er 
bindende internationale wet- en regelgeving moet komen, waaraan alle ondernemingen 
zich moeten houden en waarmee ze ook ter verantwoording kunnen worden geroepen.’’ 
 
Laudato si’ 
Mgr. dr. C.F.M. van den Hout ondertekende de verklaring namens de Nederlandse 
bisschoppen: ,,Wij zijn blij met dit initiatief van de internationale katholieke 
gemeenschap. De Verenigde Naties zijn al enkele jaren bezig met dit onderwerp, maar 
er zit weinig schot in. Door de coronacrisis zien we echter hoe urgent internationale 
wetgeving op het gebied van mensenrechten is.’’ 
 
De verklaring van de kerkleiders past bij de oproep van paus Franciscus in Laudato Si’ 
aldus Mgr. Van den Hout: ,,Paus Franciscus zegt daarin dat de verslechtering van het 
milieu en de maatschappij vooral de zwaksten treft en dat gerechtigheid deel moet 
uitmaken van het milieudebat. Onze economieën zouden zich moeten laten leiden door 
waardigheid en rechtvaardigheid, niet door economisch gewin voor een kleine groep. Ik 
hoop daarom van harte dat regeringsleiders hun verantwoordelijkheid nemen en zorgen 
voor goede wet- en regelgeving die de mensen én de aarde beschermt.”” 
 
CIDSE 
Vastenactie is aangesloten bij CIDSE, de internationale familie van katholieke 
organisaties voor sociale rechtvaardigheid. CIDSE zet zich al jaren in voor de 
bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemen en is initiatiefnemer van de 
verklaring van de bisschoppen. In de verklaring roept CIDSE alle regeringen op zich te 
houden aan internationale wetgeving om zodoende mensenrechten te waarborgen en 
mensen te beschermen tegen misbruik door grote multinationals. Het persbericht van 
CIDSE over de verklaring en de lijst van ondertekenaars vindt u hier. 

Bron: rkkerk.nl; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken 

 

 

 

 

Nieuwsbrief H. Maria Parochie Walcheren 
 

Natuurlijk als eerste met het laatste nieuws! 
 

 
 

https://www.cidse.org/2020/07/06/bishops-statement-regulation/
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2020/07/EN-Bishop-Statement-HRDD-July.pdf


 

Vaarwel Ennio Morricone, missie volbracht 

De wereldberoemde Italiaanse componist Ennio Morricone (91) als het ware op de 

planken. Hij overleed in de nacht van 5 op 6 juli in een ziekenhuis in Rome aan de 

gevolgen van een val. Hij was ook graag gezien in het Vaticaan. 
 
 
Tekst: Lieve Wouters (Kerknet) 
 

 

In 2016 gaf Ennio Morricone op uitnodiging van paus Franciscus op het einde van het 
Jaar van Barmhartigheid een concert voor mensen in armoede. Ook vorig jaar 
musiceerde de grote componist en dirigent nog in het Vaticaan. Hij ontving bij die 
gelegenheid een gouden pauselijke medaille. 
 

Voor zijn filmmuziekoeuvre kreeg Morricone in 2007 een ere-Oscar en in 2016 een ster 
op de Hollywood Walk of Fame. Maar hij componeerde ook jazz, kamermuziek en een 
heuse mis voor paus Franciscus ter gelegenheid van de 200ste verjaardag van het 
herstel van de jezuïetenorde. 
 

Gevraagd naar de rol die zijn geloof speelt in zijn ontzaglijke oeuvre, antwoordde hij ooit 
aan Zenit: Als de film niet over religie gaat, denk ik ook niet aan God of de kerk, maar 
aan de muziek die ik moet schrijven. Tegelijk is het zo dat je je geloof niet kan 
uitschakelen, natuurlijk. Het is deel van wie je bent. Aan anderen om het te vinden in 
mijn werk. 
 

Het wonder van 'The Mission' 
Het meest tevreden was Morricone misschien wel over zijn compositie voor The 
Mission, een film over Spaanse jezuïeten en hun missiepost in de Zuid-Amerikaanse 
wildernis. De combinatie van drie muzikale thema’s was een technisch wonder, zei hij 
daarover zelf. Zo vertegenwoordigen de violen en de hobo van pater Gabriël de 
Renaissance-ervaring van instrumentale muziek. De Latijnse gezangen staan dan weer 
voor de reformatie-ervaring en het derde thema voor de muziek van de inheemse 
bevolking. De thema’s worden afwisselend met elkaar gecombineerd tot ze samen naar 
het hoogtepunt wervelen. Het spirituele effect ervan valt niet te onderschatten. 
 

Vincenzo Corrado, communicatiemedewerker van de Italiaanse 
bisschoppenconferentie, steekt zijn waardering voor Morricone niet onder stoelen of 
banken: ,,al 60 jaar lang is hij een voorbeeld, niet alleen artistiek, maar ook door zijn 
eigen leven. Getrouwd in 1956 bleef hij in liefde verbonden met zijn vrouw met wie hij 
vier kinderen had en aan wie hij al zijn prijzen opdroeg. Hij toonde wat maatschappelijk 
engagement en religieus getuigenis kunnen inhouden.’’ 
 
Corrado herinnert ook aan het werk dat Morricone schreef na de aanslag van 11 
september in de Verenigde Staten: ‘Voci dal Silenzio’ is een werk waarin 
slachtoffers overal ter wereld troost kunnen vinden. 

  

 

 

https://www.kerknet.be/auteur/lieve-wouters


 

Paus herhaalt oproep voor wereldwijd staakt-het-vuren 

Volgens paus Franciscus is zo’n wereldwijd staakt-het-vuren essentieel om de 

coronapandemie te kunnen beteugelen. 
 
Paus Franciscus heeft zondag na het Angelusgebed zijn steun gegeven aan de 
zogeheten Coronaresolutie van de VN-veiligheidsraad en nogmaals opgeroepen tot een 
wereldwijd staakt-het-vuren. De VN-resolutie werd woensdag, na drie maanden zware 
discussies, door de VN-veiligheidsraad goedgekeurd. De goedkeuring nam zo veel tijd 
in beslag omwille van een conflict tussen de VS en China. 
 
Volgens paus Franciscus is een dergelijk staakt-het-vuren noodzakelijk om humanitaire 
hulp op wereldschaal mogelijk te maken: De oproep tot een wereldwijd en onmiddellijk 
staakt-het-vuren is lovenswaardig, omdat het vrede en veiligheid mogelijk maakt die 
noodzakelijk zijn voor de meest dringende humanitaire hulpverlening. Ik hoop dat dit 
besluit doeltreffend en snel zal worden uitgevoerd in het belang van de vele mensen die 
lijden. Moge deze resolutie van de Veiligheidsraad een moedige eerste stap in de 
richting van een vreedzame toekomst worden. 
 
In de VN-resolutie worden de strijdende partijen in  gewapende conflicten opgeroepen 
om onmiddellijk en ten minste 90 dagen lang de strijd te staken om een veilige, 
duurzame levering van humanitaire hulp, inclusief medische evacuaties, mogelijk te 
maken. ze werd opgesteld door Frankrijk en Tunesië. Er zou drie maanden zwaar over 
zijn onderhandeld. Tijdens de onderhandelingen dreigden zowel China als de VS een 
veto uit te spreken. Washington verzette zich tegen een verwijzing naar 
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), dat de crisis volgens de Amerikaanse 
regering slecht heeft aangepakt. China zou juist hebben gehamerd op het belang van 
de WHO. De landen zouden na bemiddeling door Indonesië uiteindelijk genoegen 
hebben genomen met een compromistekst, die unaniem is aangenomen. 
 
Geloofwaardigheid VN 
De Tunesische VN-ambassadeur sprak woensdag over een historische prestatie. Nogal 
wat waarnemers zijn echter kritisch. Zij vragen zich af of gehoor zal worden gegeven 
aan de oproep en denken dat het gebakkelei over de tekst ten koste gaat van de 
geloofwaardigheid van de Veiligheidsraad. De resolutie is in elk geval een 
ondersteuning van het pleidooi van VN-topman António Guterres. Die riep in maart op 
tot een wereldwijde wapenstilstand. De secretaris-generaal van de VN werd daarin 
ondersteund door paus Franciscus. 

 

 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 
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Reageren op een artikel? 

Mail de redactie: rkwalcheren@zeelandnet.nl 
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■ 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. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Deze nieuwsbrief bereikt wekelijks meer dan duizend lezers! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zeg niet alles wat je weet, 
maar weet wel altijd wat je zegt!! 
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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 
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4382 LC  VLISSINGEN 
secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl 
 
Telefoon in noodgevallen 

► 06 53 63 71 30 
 

 
Pastores 

(telefonisch bereikbaar via de 
beide secretariaten): 
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van Veldhoven 

pastores@rkwalcheren.nl 
de individuele e-mailadressen en 

telefoonnummers vindt u hier 
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