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Eerste bisschop in actieve dienst bezweken aan coronavirus

Afgelopen maandag is mgr. Moses M. Costa, de aartsbisschop van Chittagong in
Bangladesh, overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Tekst: Benoit Lannoo (Kerknet)

De inwoners van Chittagong, een havenstad met meer dan twee miljoen inwoners in het
zuidoosten van Bangladesh, hebben maandag 13 juli 2020 via een Facebookbericht
vernomen dat mgr. Moses M. Costa - aartsbisschop van de stad die in het Bengali
Chattogram genoemd wordt - is overleden. Dit is de eerste katholieke bisschop ‘in
actieve dienst’ die bezweek na met het coronavirus besmet te zijn geweest.
Aartsbisschop Costa, een missionaris van het Heilig Kruis, werd dinsdag al in Dhaka
begraven.
Hospitalisatie
Mgr. Costa werd na de diagnose van besmetting met het coronavirus een maand lang
in de hoofdstad van Bangladesh gehospitaliseerd. Daarna leek hij even aan de
beterhand, maar plots is zijn toestand opnieuw erop achteruitgegaan, hoewel hij
intussen negatief testte op corona. Hij belandde andermaal op intensieve zorgen, waar
hij na 48 uur uiteindelijk een fatale hersenbloeding kreeg.
Moslimland
Er zijn in het dichtbevolkte moslimland Bangladesh nauwelijks vierhonderdduizend
katholieken op 160 miljoen inwoners. Maar aartsbisschop Costa was ook erg geliefd bij
niet-christenen, zei de bisschop van Mymensingh, mgr. Paul Konen Kubi, tijdens de
uitvaart. Mgr. Costa werd op 45-jarige leeftijd al bisschop in Dinajpur en belandde in
2011 op de zetel van Chittagong, toen nog geen aartsbisdom.
Het overlijden van mgr. Moses Costa is een onherstelbaar verlies voor de kerk
van Bangladesh.

Teksten van de 16e Zondag door het jaar, A- cyclus, 19 juli
2020 en overweging hierbij’. Wijsheid 12,13.16-19; Psalm 86;
Romeinen 8,26-27; Mattheus 13, 24-43 of 13, 24-30.

Het is volop oogstseizoen bij de boeren in Frankrijk. De laatste weken is het
schitterend weer geweest hier. Temperaturen van boven de 30 graden waren heel
normaal. Maar: er viel nauwelijks regen. Het vorig jaar ook al niet. Een nationale
wet om mensen schadeloos te stellen voor schade aan de huizen als gevolg van
de droogte werd in werking gesteld en geldt dit jaar ook. Klasse van de Franse
regering!

Tekst: René Heinrichs, aalmoezenier b.d.

De ‘bottes’ stro en hooi liggen op de velden. Het koren is binnen. Veel meer oogst dan
andere jaren. Onkruid zie ik nauwelijks op de velden. Het is samen geoogst met de het
koren. De boeren zijn tevreden.
In het evangelie van vandaag lezen we ook over de oogst, de eindtijdelijke laatste
oogst. Er zijn mensen die Gods wil uitgevoerd hebben op aarde, de vrede en de
gerechtigheid hebben beoefend, en er zijn mensen die de vrede en gerechtigheid op
het spel hebben gezet, het onkruid, dat verbrand wordt of zoals in het evangelie staat:
die mensen zullen branden in de brandoven.
Onze wereld wordt getroffen door een pandemie. Die vereist samenwerking om mensen
te redden. We zien die samenwerking ook ontstaan. Op kleine schaal lijkt het begrip
solidariteit, dat oude maar ooh zo belangrijke begrip, weer een nieuwe invulling te
hebben gekregen. Op internationale schaal zien we ook meer samenwerking om dit
virus te bestrijden. Maar we zien ook bij leiders een gedrag dat wijst op het vergroten
van eigen glorie. Trump aan de ene kant en Erdogan aan de andere kant. En beiden
zetten de religie in, beiden maken misbruik van de religie voor hun binnenlandse maar
ook geopolitieke belangen. Trump, of zoals een politiek filosoof Keane hem noemt:
nummer 45, misbruikt de bijbel om zijn optreden tijdens het oproer ontstaan door de
dood van George Floyd neer te slaan en goed te praten, en Erdogan zet de Islam in om
Europa te wijzen op haar houding ten opzichte van moslims in Europa. Hij wil van een
museum- de Haya Sofia, sinds 1935, een van oorsprong orthodox- christelijke kerk,
door de Ottomanen veranderd in een moskee, weer gaan gebruiken als zodanig. Doet
de een de zwarte christenen en ook veel anders gekleurde christenen pijn, de ander
doet met zijn actie de christenen tout- court pijn. Religie en godsdiensten zijn niet
bedoeld om voor eigen particuliere belangen te worden ingezet, ook niet om
geopolitieke belangen te dienen, wel als inspiratie om de hele wereld mee vredevoller
en rechtvaardiger te maken uit naam van God. Maar omdat religies zo’n goed
gestructureerde eenheden zijn worden ze vaker ingezet door politici. Een werkelijkheid
waarmee religies te maken hebben, en het vraagt veel wijsheid van hun leiders om
daarmee om te gaan. Beide heren zeten de vrede op het spel. Hert Bijbelse onkruid
dus. Het oordeel is aan God maar ik vrees voor hen het ergste als ik de Evangelielezing
van vandaag goed lees en versta.

En hoe zit het dan met ons? Zetten wij ons in voor die vrede en Gerechtigheid? Hebben
wij oog voor de zwakkeren in onze samenleving? Durven we ook onrechtvaardige
structuren aan de kaak te stellen en aan te pakken? We hebben recentelijk twee grote
structurele onrechtvaardigheden in onze maatschappij in Nederland bloot gelegd zien
worden: de structurele discriminatie die plaatsvindt en de discriminatie bij de
Belastingdienst. Hoe gaan wij als christenen daarmee om? Zijn we vóór op de
barricaden te vinden om deze discriminatie mee uit te bannen of gaat het aan onze
voordeur en ons hart voorbij want het is niet in ons belang? Hoe dat belang dan
ingevuld wordt is duidelijk; een rustig kalm leventje leiden zonder al te veel drukte.
Mattheus laat Jezus zeggen in zijn gelijkenissen dat wij ons actief moeten inzetten voor
die wereld van recht en Vrede. Anders loopt het slecht met ons af bij de laatste oogst!

Nieuwe versie van protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve
meter’ nu beschikbaar

Vandaag, vrijdag 10 juli, is een nieuwe versie van het protocol ‘Kerkelijk leven
op anderhalve meter’ gepubliceerd. In deze nieuwe versie zijn onder meer
verruiming van de mogelijkheden voor het vieren van de sacramenten als
doopsel, eerste communie en vormsel opgenomen.
Zanggroepen en koren
Ook de voorwaarden waar zanggroepen en koren aan moeten voldoen om te oefenen
en kunnen zingen bij een viering staan er in. Verder zijn er nieuwe richtlijnen waar het
gaat om reserveren en de gezondheidscheck bij bepaalde aantallen aanwezigen. Om te
zien wanneer er gewerkt moet worden met een reservering en gezondheidscheck, is
een handig schema toegevoegd. Dat schema vindt u hier.
Vooraf reserveren
Afhankelijk van het aantal personen dat, rekening houdend met de voorgeschreven 1,5
meter afstand, toegang kan krijgen tot een kerkgebouw is vooraf reserveren niet langer
een verplichting. Dat geldt in beginsel ook voor zowel de HH. Petrus- en Pauluskerk in
Middelburg en de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. Het parochiebestuur dient
daarover nog een beslissing te nemen. Het schema voor reservering en gezondheidscheck vindt u hier.
De nieuwe versie van het protocol, voor gelovigen vindt u hieronder:
FACTSHEET KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER (10 juli 2020);
PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER GELOVIGEN (10 juli 2020).

De nieuwste protocollen voor bedienaren en kerkelijke gebouwen vindt u hier
PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER BEDIENAREN (10 juli 2020);
PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER KERKGEBOUWEN (10 juli 2020).

Abonnees op de Nieuwsflits hebben een streepje voor.
Zij worden als eerste heel snel geïnformeerd over het laatste nieuws!
Een week geleden lazen zij al over de nieuwste protocollen

VS: reacties na eerste executie in 17 jaar

Ook katholieken uiten hun verontwaardiging na de executie van Daniel Lewis Lee.
Tekst: Benoit Lannoo (Kerknet)

Ondanks alle protest werd Daniel Lewis Lee afgelopen dinsdagmorgen in alle vroegte in
de federale gevangenis van Terre Haute in de Amerikaanse stad Indiana met een
dodelijke injectie terechtgesteld. De 47-jarige white supremacist was veroordeeld voor
de moord in Arkansas op een wapenhandelaar en zijn gezin in januari 1986. Over deze
executie was er heel wat juridisch getouwtrek.

Krisanne Vaillancourt Murphy

Foto: © Catholic Woman Preach

Pentobarbital
Toen de executie eerder deze maand op het punt stond voltrokken te worden, had een
federale rechtbank in Washington ze nog verboden, omdat de rechter vreesde dat het
gebruik van het executiemiddel Pentobarbital in strijd was met het grondwettelijk verbod
op wrede en ongebruikelijke straffen. President Trump maakte echter een eind aan het
moratorium op federale executies.
Draagvlak
Het gebruikte middel zou hevige bloedingen in de longen veroorzaken, zodat iemand
het gevoel krijgt dat hij verdrinkt alvorens het bewustzijn te verliezen.
De vorige Amerikaanse president, Barack Obama, had daarom de federale executies
stilgelegd, ook al omdat het draagvlak voor de doodstraf afneemt. Maar het
Hooggerechtshof gaf de lagere rechter maandag ongelijk.

Nog drie executies
De executie in Indiana volgde nauwelijks enkele uren nadat het Amerikaanse
Hooggerechtshof op de lijn van president Donald Trump en zijn minister van
Justitie William P. Barr ging staan. Het ziet ernaar uit dat ook de drie federale executies
die voor de komende weken gepland staan, nu zullen doorgaan. Maar katholieke leiders
blijven ervoor pleiten om de executies te stoppen.
Restorative justice
Deze eerste federale executie sinds 17 jaar was niet nodig en kon vermeden worden,
zegt Krisanne Vaillancourt Murphy van het Catholic Mobilizing Network (CMM) dat
campagne voert tegen de doodstraf en voor restorative justice. De federale regering
ging per se door met deze executie ondanks duidelijke tegenstand van de familie van
het slachtoffer. En dit net nu een ongecontroleerde pandemie al 135.000 Amerikaanse
mensenlevens heeft gekost …
Catechismus
De Catechismus van de Katholieke Kerk (CKK) stelt dat de menselijke waardigheid ook
na serieuze misdaden niet verdwijnt, weet CMN. Maar er is niet alleen het katholieke
verzet tegen de doodstraf, ook bij de bredere publieke opinie is de steun daarvoor nog
nooit zo laag geweest. Vorige week nog schreven meer dan duizend religieuze leiders
van verschillende tradities een protestbrief.
Interreligieuze brief
Wij roepen president Trump en justitieminister Barr op de geplande federale executies
te stoppen, schreven zij daarin. Ons land gaat gebukt onder de coronapandemie, een
economische crisis en structureel racisme in de misdaadbestrijding. Wij moeten onze
aandacht nu richten op de bescherming van het leven, niet, niet op terechtstellingen.
Onder de ondertekenaars verschillende invloedrijke Amerikaanse katholieke
bisschoppen.
Dimensie van de hoop
In een commentaar voegt mgr. Richard Edmund Pates, apostolisch administrator van
het bisdom Joliet in Illinois, eraan toe: De Kerk is van mening dat een rechtvaardige
straf nooit de dimensie van de hoop mag uitsluiten en altijd tot herstel moet proberen te
leiden. De doodstraf bestendigt gebrekkige en gebroken situaties. De doodstraf gaat in
tegen de evangelische zorg om de waardigheid van elk leven. Mgr. Richard Edmund
Pates

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 telefoonnummer 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!

Opsteker van kardinaal Eijk voor kerkkoren, dirigenten en
musici
De vele vrijwilligers die in de parochies en andere plekken actief waren, zijn ook
door het Coronavirus hard getroffen. De meesten van hen konden hun
vrijwilligerswerk niet meer verrichten. Een dankbare vrijetijdsbesteding werd
weggenomen.
Kardinaal Eijk en mgr. Woorts (bisschoppelijk vicaris voor liturgie) hebben mede
namens de andere leden van de staf een groet geschreven voor de leden van de
kerkkoren, hun dirigenten en musici in het Aartsbisdom Utrecht. De brief is gemaild aan
de pastoors en de secretariaten van de parochies, met het verzoek deze door te
geleiden naar de kerkkoren, dirigenten en musici.
,,Deze groet is bedoeld als een woord van bemoediging in deze tijd van het coronavirus, waarin voor de meesten van hen zo veel stil is komen te liggen’’, aldus mgr.
Woorts in het begeleidend schrijven.
,,Het is inmiddels al zo’n vier maanden dat de meesten van u niet meer tijdens onze
liturgische vieringen hebben kunnen zingen. Ook het repeteren is door de uitbraak van
het coronavirus grotendeels stil komen te liggen. Dit alles heeft een grote impact, zowel
voor uw koor/koren alsook voor onze parochies’’, aldus kardinaal Eijk en mgr. Woorts in
de brief. Zij memoreren dat ,,op tal van plaatsen cantores en musici inmiddels de
liturgievieringen hebben ondersteund en verrijkt. Daar zijn we dankbaar voor. Maar voor
velen van u is het niet kunnen zingen in onze kerken een groot gemis alsook voor onze
(mede)parochianen.’’
,,Daarom langs deze weg een groet van ons als staf van ons Aartsbisdom Utrecht,
bedoeld ook als woord van bemoediging’’, zo vervolgen de kardinaal en hulpbisschop.
,,Wij hopen dat de situatie zich snel zal verbeteren, opdat koren weer kunnen gaan
zingen in onze kerken en met hun zang onze eredienst aan God verrijken. Echter de
verwachting is dat dat voorlopig helaas nog niet mogelijk zal zijn. De Nederlandse
Bisschoppenconferentie heeft nauw contact met deskundigen over de vraag wat
verantwoord is of niet in onze kerken. De liturgische zang is daarbij een belangrijk
onderwerp. Zodra het weer kan, zult u tijdig geïnformeerd worden.’’
Tot besluit wensen kardinaal Eijk en mgr. Woorts de leden van de kerkkoren, hun
dirigenten en musici ,,een gezegende zomer en alle goeds en zegen voor u persoonlijk
en voor u als leden van een kerkkoor.’’ Dat wensen zij speciaal ook toe aan de
kinderkoren: ,,Voor jullie, jongens en meisjes, een mooie zomervakantie toegewenst!
We hopen dat jullie na de zomer ook weer met plezier zullen kunnen gaan zingen op
jullie koor.’’
Alle vrijwilligers
Wat de redactie van deze nieuwsbrief betreft: hulde aan alle vrijwilligers binnen
de H. Maria Parochie Walcheren die smachten naar het moment, dat ze weer
volop aan de slag kunnen! Jullie doen prachtig werk en dat mag op deze plek ook
wel eens benadrukt worden! We zijn jullie zeker niet vergeten. Jullie zijn
onbetaalbaar!

Iraakse christenen blijven op de vlucht

Kerk in Nood documenteert de aanhoudende, dramatische levensomstandigheden
van christenen in Noord-Irak.

Tekst: Philippe Keulemans (Kerknet)

Omwille van de onveiligheid, de corruptie van plaatselijke ambtenaren en de religieuze
discriminatie hebben vorig jaar meer christelijke families de Ninevevlakte verlaten dan
er zijn teruggekeerd. Dat stelt de pauselijke hulporganisatie Kerk in Nood (KiN) vast in
een nieuw rapport over Irak: Leven na IS - Nieuwe uitdagingen voor het christendom in
Irak.
Nineve is de twee millennia oude bakermat van het christendom in het Oosten. In 2014
werden christenen er samen met jezidi's door de gruwel van Islamitische Staat (IS) op
de vlucht gejaagd. Na de val van IS keerden zij er mondjesmaat terug, ondanks een
ambitieus plan voor de heropbouw. Volgens Kerk in Nood is 36,2 procent van de
ontheemde christenen inmiddels teruggekeerd. Met de hulp van de organisatie werden
2.860 beschadigde of vernietigde christelijke huizen hersteld in zes steden en dorpen in
de Ninevevlakten. De hulporganisatie investeerde in onderwijs, weeshuizen,
verzorgings- en ziekenhuizen, maar ook in huisvesting voor religieuzen die in onderwijs
of verpleging actief zijn. Die investeringen komen alle bewoners van de regio ten goede.
Angst en geweld
Leven na IS waarschuwt ervoor dat het aantal christenen in de Ninevevlakte tegen 2024
tot 23.000 dreigt te dalen, dat is nauwelijks 20 procent van het aantal van vóór de
doortocht van IS. Wij roepen de internationale gemeenschap op onmiddellijk en
doortastend op te treden om het verdwijnen van de christelijke aanwezigheid in Irak te
beletten.

57 procent van de ondervraagde christenen in Irak heeft emigratie
overwogen; 55 procent verwacht Irak tegen 2024 te verlaten.
,,De christenen die naar hun huizen zijn teruggekeerd, voelen zich nog altijd onveilig en
veel onzekerder dan andere groepen in de regio’’, getuigt pater Andrzej Halemba,
verantwoordelijke van het Comité voor de Heropbouw van Nineve van Kerk in Nood.
Halemba wijst met een beschuldigende vinger naar de door Iran gesteunde milities, en
vooral dan de Shabak-militie en de Babylon-brigade, die in de regio opereren. ,,De
bevolking is ook bang voor een mogelijke terugkeer van IS. Het is noodzakelijk om
zowel in de tewerkstelling als in de bevordering van de veiligheid te investeren om de
fysieke en economische onveiligheid van de christelijke bewoners te beëindigen en hun
emigratie te beletten.’’
,,Een cruciale factor in het onveiligheidsgevoel is het optreden van sjiitische
milities, die weigeren om zich in het Iraakse leger te integreren. Christenen blijven
op de vlucht.’’

Iraakse christen in gebed. Foto: © Kerk in Nood

Door de doortocht van IS daalde het aantal christenen in de Ninevevallei van 102.000
tot 36.000. Sommige ontheemde christenen die bij de heropbouw terugkeerden,
besluiten nu toch Irak te verlaten. In 2019 verlieten er in nauwelijks 3 maanden 3.000
Syrische katholieken de stad Baghdeda, 12 procent van het aantal Syrische katholieken
in de stad. Door de aanhoudende exodus dreigt het Assyrisch Neo-Aramees, de
moderne variant van het Aramees (de taal die Jezus sprak), te verdwijnen. Syrische
christenen hebben minstens een familielid in het buitenland. Dat is een extra stimulans
voor migratie. Vooral Australië is populair. Sinds 2007 zijn minstens 139.000 Syrische
christenen naar dat land verhuist. De belangrijkste reden voor die emigratie is de
aanhoudende bezorgdheid over de veiligheid van familieleden.
Kerk in Nood verzamelde voor het rapport gedetailleerde getuigenissen over diefstal,
bedreigingen met geweld, intimidatie (vaak gerelateerd aan de vraag naar geld) en
verwondingen door de sjiitische milities, die in deze regio actief blijven en die weigeren
om zich in het Iraakse leger te integreren. 87 procent van de christenen voelt zich
onveilig en 67 procent acht het waarschijnlijk of erg waarschijnlijk dat IS of een
vergelijkbare groep de komende vijf jaar zal terugkeren. Bijkomende problemen zijn de
corruptie, de religieuze discriminatie en de grote vertraging bij de heropbouw van de
infrastructuur door meningsverschillen tussen de centrale regering in Bagdad en de
regionale regering van Koerdistan.
,,Desondanks zijn 2.000 gezinnen nog altijd bereid om terug te keren. Maar het is
cruciaal dat de veiligheid wordt hersteld en de heropbouw wordt voortgezet. De
bevindingen van 'Leven na IS' maken duidelijk dat het herstel van de stabiliteit voor de
christelijke gemeenschap in dit postconflictgebied alleen mogelijk is door gezamenlijke
inspanningen die zich richten op de bevordering van veiligheid, onderwijs, economische
kansen op lange termijn en wederopbouw’’, besluit pater Halemba.

Wees geprezen door zuster Corona ~ Laudato Si’ in de
blender

Als eerste in een reeks van 8 zielsverwanten van Franciscus van Assisi schrijft
minderbroeder Bob Van Laer zijn versie van het Zonnelied.
Wees geprezen, mijn Heer, door zuster Corona,
zij doet ons pijn en veel verdriet.
Toch prijzen wij U om ‘een nieuwe tijd’ die zij ons schenkt.
Wees geprezen, mijn Heer, om zuster Corona,
die het leven van mensen wereldwijd verstoort en verwoest,
omdat zij ons aanzet, in kerk en wereld, tot creativiteit
voor nieuwe samenlevingsvormen.
Wees geprezen, mijn Heer, door deze pandemie,
zo onverwacht en wereldwijd;
zij daagt ons uit tot verbinding over land en taal en kleuren heen.
Wees geprezen, mijn Heer, om de ontdekking van onze eigen broosheid:
Meer dan ooit hongeren wij naar affectie en tederheid
nu wij de nodige afstand moeten houden.
Wees geprezen, mijn Heer, om de kracht die Gij ons geeft
om elkaar in alle broosheid toch te dragen
met geduld en barmhartigheid.
Wees geprezen, mijn Heer, door alle virologen, biologen, epidemiologen…
Zij openbaren ons het wonder, de complexiteit van Uw schepping
en helpen onze eigen kleine plek te zien in het grote geheel.
Wees geprezen, mijn Heer, door alle zusters en broeders
die ons wakker schudden en opkomen voor het milieu, Uw schepping:
zij herinneren ons aan de eerbied en de zorg
die Gij als Schepper in de aanvang van ons gevraagd hebt.
Wees geprezen, mijn Heer,
door de zorgverleners, dokters, verplegers, assistenten:
zij openen onze ogen voor de taaie toewijding,
de warme solidariteit met de gekwetsten.
Wees geprezen, mijn Heer, door alle vluchtelingen
op zoek naar een betere wereld.
In hun hart hebt Gij de droom gelegd naar veiligheid en geborgenheid.
Geef dat zij eens samen met ons U mogen loven
om wat Gij met ons allen begonnen zijt.
Wees geprezen, mijn Heer, door onze paus Franciscus,
die ons de vreugde van het evangelie doet smaken
en ons uitdaagt om er ook onbevangen van te getuigen.

Wees geprezen, mijn Heer, om Uw oproep tot verzoening
met onszelf, met elkaar en met heel Uw schepping:
dat Uw Rijk van vrede eindelijk hier mag zichtbaar worden.
Bob Van Laer minderbroeder

Bron: Kerknet

Nieuws voor de nieuwsbrief?
Mail de redactie
rkwalcheren@zeelandnet.nl

Lopend Vuurtje 2020 op zaterdag 7 november

Lopend Vuurtje vindt dit jaar plaats op zaterdag 7 november, tenzij nieuwe
corona-maatregelen dit onmogelijk maken of beperken. De plaats, tijdsduur en
opzet zal dit jaar anders zijn. Je kunt daarbij denken aan samenkomsten op meer
locaties in kleinere omvang van 9.45 uur -13.00 uur.
We maken gebruik van digitale communicatiemiddelen om de verbondenheid met
elkaar enigszins zichtbaar te maken. Op elke locatie zal een vormheer aanwezig zijn en
deze zal voorgaan in de eucharistieviering waarmee we de ochtend afsluiten. Dit
betekent eveneens dat de inzet van vrijwilligers en pastorale beroepskrachten anders
zal zijn. In de loop van september komt daarover meer helderheid.
We gaan er aan werken om een inspirerend programma neer te zetten.
Stuurgroep Lopend Vuurtje
Bron: nieuwsbrief Vicariaat Middelburg

Duitse bisschoppen trekken lessen uit WO II

In een opmerkelijke publicatie staan de Duitse katholieke bisschoppen stil bij de
houding van hun voorgangers tijdens de Tweede Wereldoorlog.
De Duitse Bisschoppenconferentie (DBK) publiceerde op 29 april 2020 een uitgebreide
analyse en zelfreflectie over de houding van de Duitse katholieke kerk in de periode van
het nationaalsocialisme en de Tweede Wereldoorlog. Het uitvoerige document kwam er
naar aanleiding van de 75ste verjaardag van het einde van WO II. De lessen die de
Duitse bisschoppen trekken is een erg kostbaar leerproces, ook voor ons, schrijven
Annemarie Gielen en Jo Hanssens, respectievelijk directeur en medewerker
vredesspiritualiteit van Pax Christi Vlaanderen in een reflectie op het DBK-document.
Pax Christi Vlaanderen vertaalde het document ook in het Nederlands en stelt het
online ter beschikking via zijn website.
Zwijgen en toekijken zijn dodelijk
De rassenideologie en het streven naar absolute macht van het nazisme hebben een
vernietigingsoorlog, de verwoesting van ontelbare steden en de blinde uitroeiing van
miljoenen Joden, maar ook van Sinti en Roma, psychiatrische patiënten, mindervaliden,
e.a. voortgebracht. De kerkelijke leiding in Duitsland zat toen – zoals de huidige
bisschoppen het nu verwoorden – vast in de traditionele en kritiekloze erkenning van
het wettige staatsgezag. Alle leden van een samenleving, zeker ook de kerkleiders en
gelovigen, besluiten de bisschoppen nu, moeten zich veel vlugger en ondubbelzinnig
uitspreken wanneer de waardigheid van de mens bedreigd wordt. Zwijgen en lijdzaam
toekijken wordt anders schuldige medeplichtigheid en is dodelijk. Dat hebben de Duitse
bisschoppen met schaamte en droefheid uit hun onderzoek geleerd, schrijven ze
vandaag. De bisschoppen waarschuwen ook ervoor dat het oude spook van het enge
nationalisme, eigen-volk-denken en autoritaire gezagsuitoefening weer opduikt.

Leren voor de toekomst
Annemarie Gielen en Jo Hanssens herinneren aan de stichters van Pax Christi die zich
tijdens WO II openlijk hebben verzet tegen het opsporen en deporteren van Joodse
burgers door de nazi’s. ,,Na de oorlog hebben zij, vanuit Frankrijk, de eerste stappen tot
verzoening met het Duitse volk helpen zetten op grond van Jezus’ boodschap van liefde
voor de vijanden. In het vierde en laatste deel ‘Leren voor de toekomst’ wijzen de Duitse
bisschoppen erop dat 8 mei nog meer als een dag van bevrijding moet worden herdacht
en niet alleen als het einde van WO II. We moeten ook de Europese Unie meer leren
waarderen’’, zeggen ze, als gezamenlijk vredesproject en blijven eraan werken. Ze
besluiten: ,,elke dag moeten we ons inzetten voor verzoening, sociale rechtvaardigheid
en de erkenning van de onvervangbare waarde van elke mens.’’
Duitse bisschoppen durven ‘neen’ zeggen
Annemarie Gielen en Jo Hanssens besluiten: ,,Op dinsdag 9 juni zagen we de laatste
aflevering van de reeks Kinderen van de Holocaust op Canvas. De focus lag dit keer op
de daders van de Holocaust.’’: ,,iedereen had de mogelijkheid om neen te zeggen. Het
gebeurde veel te weinig. Ook vandaag moeten we leren ‘neen’ zeggen tegen
ontwikkelingen die de unieke waarde van de mens bedreigen. Nee zeggen tegen
onrecht en niet langer eraan meedoen, zijn belangrijke, zelfs wezenlijke stappen naar
vrede en rechtvaardigheid.’’ Met de hele internationale Pax Christi-beweging zetten wij
deze stappen verder.
Lees de Nederlandse vertaling van de analyse 'Duitse bisschoppen in de
Wereldoorlog - Reflectie bij het einde van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar
geleden' van de Duitse bisschoppen.
Bron: Kerknet

Wil Vlissingen de Wereldwinkel behouden??
Dan vragen wij u onze winkel vaker te bezoeken
voor levensmiddelen of voor originele cadeauartikelen. 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

Islamitisch fatwa geeft 14-jarige Pakistaanse hoop

Een Pakistaanse grootmoefti verklaart het huwelijk met een 14-jarig christelijk
meisje ongeldig.

Tekst: Benoit Lannoo (Kerknet)

Grootmoefti Muhammad Asad Ali Rizvi Efi van de soennitische Rizvi Jammahmoskee in
Jhung Bazar in het centrum van de Pakistaanse miljoenenstad Faisalabad heeft
een fatwa –een islamitisch juridisch advies– uitgevaardigd waarin hij het huwelijkscertificaat dat Mohamad Nakash tevoren aan de rechtbank voorlegde, een vervalsing
noemt. Nakash beweert getrouwd te zijn met Maira Shahbaz, een veertienjarig
christelijk meisje dat in april jongstleden, in volle coronalockdown, werd ontvoerd en
gedwongen zich tot islam te bekeren.
Nakash beweert dat het meisje 19 is, maar geboortebewijs en schooldocumenten
bewijzen dat ze pas 14 is.
Hoger beroep
In mei had een rechtbank in Faisalabad de moslimman al gelijk gegeven, maar Maira’s
familie hoopt nu –met dit fatwa in de hand– in Lahore in hoger beroep te kunnen gaan
tegen zijn bewering dat hij rechtsgeldig met het meisje getrouwd is. Maira’s
moeder Nighat, die na die eerste rechterlijke uitspraak met een hartaanval in het
ziekenhuis opgenomen moest worden, heeft aan Kerk in Nood verklaard dat ze elke
nacht waakt en bidt dat haar dochter naar huis zou kunnen terugkeren. Maira’s jeugd en
al wat ze had, werden haar afgenomen.
Uitstel tot september
Lala Robin Daniel, een mensenrechtenactivist die zich met de zaak inlaat, noemt dit
fatwa erg betekenisvol, gezien de manier waarop de moslimgemeenschap in dit land
doorgaans over huwelijken gaat. De handtekening van de imam op Nakash’
huwelijkscertificaat was vervalst, zijn vorige huwelijk werd erin verzwegen en er was
geen instemming van zijn vorige vrouw. Probleem is echter dat Nakash en de jonge
Maira inmiddels onvindbaar zijn. De politie is naar hen op zoek en dat onderzoek zou
vooruitgang boeken.
Het hoger beroep is Lahore kan echter slechts in september, na de gerechtelijke
vakantie.

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

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

Paus schenkt beademingsapparaten aan Brazilië

De Heilige Stoel heeft in opdracht van paus Franciscus vier beademingsapparaten
geschonken aan ziekenhuizen in Brazilië.
Afgelopen zondag is het eerste van de beademingstoestellen gearriveerd in Marabá, in
de noordelijke Braziliaanse deelstaat Pará, die tot de Amazoneregio behoort. Het werd
gisteren dinsdag door bisschop Vital Corbellini overhandigd aan de gezondheidsdienst,
die het meteen liet overbrengen naar het Campanha de Marabá-ziekenhuis. Het zal
vooral worden ingezet voor de behandeling van inheemse coronapatiënten.
Levensreddend apparaat
Paus Franciscus geeft om de inheemse volkeren waarvan de rechten vaak worden
geschonden, zei mgr. Vital Corbellini, toen hij het toestel in ontvangst nam. De overheid
besteedt weinig aandacht aan deze mensen. Hun land, bossen en rivieren zijn bezet:
daarom is het noodzakelijk om deze mensen met genegenheid te bekijken en hen te
helpen een goed leven te leiden. Nu hebben we dit apparaat dat levens kan redden en
we leveren het hier, in dit erg belangrijke ziekenhuis in Marabá.
Sterftecijfer
Volgens het ministerie van Volksgezondheid van de staat Amapá, dat grenst aan dat
van Pará, bedraagt de bezettingsgraad van bedden op de intensive care in de twee
regionale ziekenhuizen van Marabá ondertussen al 91 procent. Sinds maandag ligt het
coronadodental in Latijns-Amerika voor het eerst hoger dan in de VS en Canada. Het
persbureau Reuters becijferde dat Latijns-Amerikaanse landen samen 144.680
sterfgevallen hebben gemeld. Dat zijn er bijna 1.000 meer dan in de VS en Canada.
De VS blijven wel het land met het hoogste dodental. Daar overleden ruim 135.000
mensen aan het coronavirus. Daarna volgt Brazilië met meer dan 72.000 sterfgevallen,
maar ook Mexico en Peru staan in de top 10 van landen die wereldwijd de meeste
sterfgevallen hebben gemeld. De pandemie heeft wereldwijd in zeven maanden tijd het
leven gekost aan meer dan een half miljoen mensen.
Bron: Kerknet

Geen nieuwsbrief ontvangen?

Heeft u een keer een nieuwsbrief niet ontvangen? Dat is heel vervelend. Onze
excuses daarvoor.
Stuur dan een mailtje naar ons redactieadres rkwalcheren@zeelandnet.nl en we
zorgen er voor dat u de nieuwsbrief zo snel mogelijk alsnog ontvangt!

Nieuws voor de nieuwsbrief?
Mail de redactie op het juiste e-mailadres:
rkwalcheren@zeelandnet.nl

Pakistan: Huma (15) zwanger en opgesloten bij ontvoerder

De 15-jarige Huma werd ontvoerd, gedwongen te trouwen en zich te bekeren tot de
islam; haar familie wordt nu bedreigd door de broer van de ontvoerder.

Huma Younus

Foto: © Kerk in Nood

Huma is nu zwanger als gevolg van verkrachting en kan het huis van haar ontvoerder
niet meer verlaten, getuigt Tabassum Yousaf, de advocate van de ouders van de 15jarige Huma Younus, tegenover Kerk in Nood. De ouders van de katholieke Huma, die
in oktober 2019 werd ontvoerd, gedwongen te trouwen en zich te 'bekeren' tot de Islam,
worden bovendien bedreigd door de broer van haar ontvoerder. Mr. Yousaf zegt dat
Huma recent haar ouders heeft gebeld. Ze belde om te vertellen dat ze nu zwanger is
geworden als gevolg van het seksuele geweld waaraan ze is blootgesteld. Op de vraag
van haar vader of ze het huis van haar ontvoerder kon verlaten en terug kon keren naar
het huis van haar ouders, antwoordde ze dat ze het huis niet mag verlaten en dat haar
leven nog moeilijker is geworden, omdat ze nu in een kamer gevangen zit.
Doodsbedreiging door broer
De ontvoerder van het meisje, Abdul Jabbar, heeft een broer die Mukhtiar heet en lid is
van de Rangers, een tak van de veiligheidsdiensten. Die man heeft contact opgenomen
met de ouders van Huma en heeft hen in een videogesprek rechtstreeks bedreigd door
zijn wapens te tonen en hen te vertellen dat hij hen zou vermoorden als ze ooit op zoek
zouden gaan naar hun dochter. Volgens mr. Yousaf heeft de broer in audioboodschappen ook verklaard dat, als christenen zouden samenwerken om Huma terug te
brengen, hij haar ouders als iedereen die hen probeert te helpen, zou vermoorden.
Geboorteakte
Ook op het juridische vlak zijn de ontwikkelingen weinig positief. Eerder verklaarde een
magistraat uit Karachi de zaak tegen de ontvoerder van Huma gesloten wegens gebrek
aan bewijs. Nadat een beroep werd gedaan op dezelfde rechter om de bewijsstukken
opnieuw te onderzoeken, heeft hij contact opgenomen met de NADRA, de officiële
instantie voor openbare bevolkingsregistratie om de geboorteakte van het meisje te
verkrijgen.

De advocaat van Huma’s ouders heeft tijdens eerdere hoorzittingen al twee officiële
documenten voorgelegd die bewijzen dat ze minderjarig is – een beëdigde verklaring
van haar school en de doopakte van haar katholieke parochie, de Sint-Jakobus in
Karachi. Beide documenten vermelden duidelijk 22 mei 2005 als geboortedatum van
Huma.
Hooggerechtshof
Het Hooggerechtshof van Sindh is nog altijd gesloten vanwege de coronapandemie en
zal waarschijnlijk pas in augustus weer opengaan. Pas daarna zal het mogelijk zijn een
datum vast te stellen voor een hoorzitting voor dit hof. De advocaat van Huma’s
ontvoerder, Jabbar, gebruikt elke juridische truc om tijd te winnen, verzekert de
advocaat van haar ouders. Over drie jaar wordt het meisje 18 en het is erg
waarschijnlijk dat de zaak dan voor onbepaalde tijd op de lange baan wordt geschoven.
Opzettelijk uitstel
,,In theorie zou het Pakistaanse Hooggerechtshof, dat eerder Asia Bibi vrijsprak, deze
zaak erg snel kunnen onderzoeken en beoordelen. De radicale islamitische
samenleving in Pakistan staat echter geen volledige autonomie van het rechtssysteem
toe. Bovendien is er, wanneer het gaat om de rechten van de religieuze minderheden,
een tendens naar lange wachttijden, aangezien die niet als prioriteit en als urgent
worden beschouwd’’, aldus advocaat mr. Yousaf: De rechtbank heeft het recht voor
Huma uitgesteld en blijft het uitstellen, enkel en alleen omdat ze een minderjarig
christelijk meisje is. Als een soortgelijke zaak zou gebeuren met betrekking tot een
minderjarig moslimmeisje, zouden alle autoriteiten onmiddellijk optreden’’, zegt mr.
Tabassum Yousaf
,,Als advocaat ben ik er zeker van dat de voorzitter van het Pakistaanse
Hooggerechtshof recht zou kunnen spreken. Maar op alle andere lagere niveaus
van het rechtssysteem zal gerechtigheid voor minderheden niet mogelijk zijn’’,
besluit ze bitter.
Bron: Kerk in Nood Nederland; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken

Geloofscursussen bij het Sint Franciscentrum
Het Sint Franciscuscentrum, centrum voor geloofsverdieping en vorming van Bisdom
Breda, organiseert in de derde ronde van de algemene geloofscursus – module IV
‘Inleiding Bijbel’. Daarnaast biedt zij ook het ‘Bijbellezen‘ en de cursusreeks ‘Heiligen,
heiligenlevens en spiritualiteit – Online’.
Voor wie
Voor gelovigen, vrijwilligers in de parochie en voor alle andere geïnteresseerden willen
wij deze cursussen aanbevelen.
Door wie
Module IV ‘Inleiding Bijbel’ wordt gegeven door mgr. Liesen en diaken Vincent de
Haas.
‘Bijbellezen’ wordt geleid door mgr. Liesen
Voor ‘Heiligen, heiligenlevens en spiritualiteit – Online’ hebben wij verschillende
sprekers bereid gevonden.
Wanneer, tijd en plaats
Let op: De locatie van de bijeenkomsten is vanwege het Coronavirus afwijkend van wat
u gewend bent. Wij houden de hygiënemaatregelen en de 1,5 meter strikt in acht, zodat
u op een veilige manier aan de avonden kunt deelnemen.
De bijeenkomsten module IV ‘Inleiding Bijbel’ vinden plaats op woensdagavonden
2, 16 en 30 september, 14 en 28 oktober 2020 van 19.30 tot 21.30 uur in de
H. Michaelkerk en ontmoetingsruimte, Hooghout 67, 4817 EA Breda.
De Bijbelleesavonden vinden plaats op maandagavonden 7 september, 12 oktober,
16 november en 7 december 2020 en eveneens in de H. Michaelkerk en ontmoetingsruimte, Hooghout 67, 4817 EA Breda.
Voor de avonden Heiligen, heiligenlevens en spiritualiteit – Online zijn dinsdagavonden
15 , 22 en 29 september, 6, 13 en 27 oktober en 3 november gereserveerd. U ontvangt
na inschrijving een link voor deelname aan elke bijeenkomst.
Inhouden
Voor de inhoud van de verschillende cursussen verwijzen wij u naar onze website.
Module IV Inleiding Bijbel, Bijbellezen en Heiligen, heiligenlevens en spiritualiteit –
Online .
Kosten
Aan deze cursussen zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage ter bestrijding
van de onkosten is welkom.
Aanmelden
In verband met de coronamaatregelen en om een link voor online deelname te kunnen
ontvangen is het van belang dat u zich (mogelijk opnieuw) inschrijft voor de verschillende cursussen. Dit kan via de website van het Sint Franciscuscentrum:
https://sintfranciscuscentrum.nl/
Wij wensen u een mooie zomervakantie toe en ontmoeten u graag op (een van) de
avonden.
Bron: Sint Franciscuscentrum; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken

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

■

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.

■

Zaterdag 22 augustus 2020 (12.00-17.00 uur)
Open dag van de Broeders van Huijbergen. Meer informatie leest u binnenkort in
deze nieuwsbrief.

■

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

Deze nieuwsbrief bereikt wekelijks meer dan duizend lezers!

De toon maakt de muziek!!

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
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