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Een gewaarschuwd mens telt voor twee! 

Afgelopen zondag heb ik mijn auto geparkeerd naast het vak van de gemeente 

tegenover de ingang van de kerk. Ik heb dat meer gedaan maar nu kreeg ik een 
bon van 95 euro en 6 euro administratiekosten. 
 
De omschrijving op de bon was   als bestuurder van een stilstaand motorvoertuig niet 
de rijbaan gebruiken. Jammer dat het niet mag. 
 

Er is nu, in het toeristenseizoen, bij de kerk verder geen parkeerplaats te vinden. Ik 
maak dus gebruik van het parkeerterrein bij het stadhuis. Voor mijn vrouw, die pas is 
geopereerd aan de heup, is die afstand nu echter te ver. 
 
Een gewaarschuwd mens telt voor twee! 
 
Met vriendelijke groet, 
 

B. Freericks 

 

 

 

 

 

Verschijning van de volgende nieuwsbrief 

Door omstandigheden verschijnt de volgende nieuwsbrief een dag eerder, op 

donderdagavond 30 juli 2020. 

 

Kopij voor deze nieuwsbrief dient uiterlijk op donderdag 30 juli om 12.00 uur in het bezit 

van de redactie te zijn. 

 



 
 
 
 

Vakantie…. 
 
 
 
de tijd waarin niets moet 

genieten met al je zintuigen 

   ook thuis 

de schoonheid van bloemen 

het rijpe koren 

wilgenbomen op een rij 

de zang van vogels 

de geur van koffie 

   geen haast 

   genieten 

een groet aan de reiziger 

 

 
 

Een goede vakantie gewenst 

en een behouden thuiskomst! 

Ook namens mijn collega’s, 

Ria Mangnus, pastor



 
 
 
 

In de berm 

Graag geef ik wat impressies van mijn afgelopen weg als geestelijk verzorger in 

het ADRZ. Begonnen op 1 april, toen het Coronavirus hevig onze weg bepaalde, 
kijk ik terug op die weg. Op de ervaringen met patiënten, hun verhalen. Maar ook 
wat het mij deed en doet. 
 
Ik heb contact met een man, 50 jaar, die op de IC ligt, besmet met het Coronavirus. 
Voor de besmetting liep hij nog een halve marathon, nu nog geen 20 meter. Aantal 
weken in coma op de IC. Toen hij ‘wakker’ werd kreeg ik op zijn verzoek contact. Heb 
met hem verschillende gesprekken gehad. Hij besefte goed dat hij een weg te gaan had 
om lichamelijk te revalideren, maar ook dat het hem geestelijk veel had gedaan. Ook 
daar wilde hij bij stil staan. 
 
Hij vertelde veel en ik luisterde. Na een paar gesprekken zei hij: ,,ik begrijp het niet, wat 
is er toch met mij gebeurd…?’’ En hij staarde voor zich uit. Aarzelend zei ik: ,,u voelt 
zich zitten op een bankje in de berm van de weg, maar vraagt zich af hoe u daar in 
Godsnaam terecht gekomen bent…’’. Hij keek me aan en zei: ,,ja…dat is het.’’ En hij 
staarde weer voor zich uit. 
 
Ergens heb ik het gevoel dat we misschien allemaal even in die berm terecht gekomen 
zijn. Of we wilden of niet. Die ziek werden, maar ook die moest stoppen met van alles 
en nog wat. Op de weg van het leven kwamen we in de berm terecht. Contacten met 
familie en vrienden, ze waren er veel minder. Werk en bedrijf, zou dat nog wel goed 
komen? Het leven werd op de kop gezet. Zitten in de berm van het leven. Waar komen 
we vandaan en waar gaan we naartoe…? 
 
Een intense tijd was het in ADRZ. Voor opgenomen patiënten wel of niet besmet. En 
dan ook nog geen bezoek mogen krijgen. Voor al die naasten die moesten beeldbellen 
of mailen. Voor al die medewerkers die echt veel hebben gegeven. En dat werkt 
allemaal na. Langzamerhand beseffen we wat er gebeurd is op die weg. Waar we 
vandaan kwamen, waar we staan en waar we naar toe gaan. Zittend in de berm 
terugkijken en vooruitkijken. Die gesprekken vinden nu plaats. Als geestelijke 
verzorging zijn we onder meer betrokken geweest bij de begeleiding van een 
terugkombijeenkomst voor Corona patiënten die op de IC hadden gelegen. Zo ook die 
rol bij een samenkomst van alle IC verpleegkundigen om samen te delen wat die 
periode ieder gedaan heeft. Heftige, indrukwekkende verhalen, delen van angst en 
hoop, van eenzaamheid en verbondenheid. Voor iedereen. Vooral de verbroedering en 
verzustering was indrukwekkend! 
 
De berm. Plek om soms te vertoeven. Gewild of ongewild. Plek ook om afstand te 
nemen en de weg alleen of samen te beschouwen. Ik moet denken aan mijn 
moeder. Als we gingen wandelen zei ze steevast: ,,neem wel een zakdoekje mee.’’ 
Ja, als je in de berm zit om een appel te eten of een banaan of om te staren naar 
de horizon, ga dan op een zakdoekje zitten, dan wordt tenminste je broek niet 
vuil. Dat zakdoekje vergeet ik meestal. Maar dat de berm een goeie en soms 
nodige plek is om te vertoeven, dat ja, die wijsheid heb ik van mijn moeder. 
 

Rens Stobbelaar 
Geestelijk verzorger ADRZ 

rensstobbelaar@outlook.com  

mailto:rensstobbelaar@outlook.com


 
 
 
 

Teksten van de 17e zondag door het jaar en een overweging 
hierbij. 1 Koningen 3,5.7-12- Antwoordpsalm 119- Romeinen 
8,28-30 en H. Evangelie 13,44-52 0f vers 44-46 

Het zijn drukke tijden. De snelwegen in Frankrijk zijn vol. Vooral de Fransen 

maar ook veel Belgen en Nederlanders zijn hier onderweg. Zeeland is hutje 
mutjevol. Het lijkt wel of Corona, Covid 19 voorbij is. MAAR DAT IS NIET ZO. 
Zouden de vakantiegangers tijd vrij maken voor een bezinning op hun gedrag, op 
hun leven, op de lezingen van vandaag? U die dit leest en ik wel. 
 
 
Tekst: René Heinrichs, aalmoezenier b.d. 
 
 
Voor de derde keer op rij lezen we uit het parabelhoofdstuk van Matteüs. We lezen de 
laatste drie gelijkenissen- de schat in de akker, de kostbare parel en het sleepnet- en 
het besluit van de toespraak van Jezus.. De eerste twee gelijkenissen zijn zogenoemde 
‘crisisparabels’. Een dergelijke parabel legt er de nadruk op, dat men niet mag dralen 
wanneer het rijk Gods zich aandient. Nu is het kritieke, dat wil zeggen het 
onderscheidende, moment daar. Het komt erop aan, nú de juiste keuze te maken. De 
man die de akker of parel koopt, wordt tot voorbeeld gesteld: hij neemt de juiste 
beslissing, hij geeft alles prijs voor de schat die hij gevonden heeft. 
 
Zo gaat het met allen die een persoonlijke mystieke ervaring door maken. Zij ervaren 
een diepe verbondenheid met het hun overstijgende, met God, met Jezus. En die 
ervaring is dan zo welsprekend dat die het hele leven kleurt en richting geeft maar niet 
meteen of helemaal niet gevolgd kan worden door de bestaande structuren. Zo 
gebeurde met bijvoorbeeld de nu in 2015 eindelijk heiligverklaarde Maria Magdalena 
wier feestdag wij vierden afgelopen 22 juli. De levensgezellin van Jezus, zij volgde 
Jezus overal naar toe en was bij alle grote gebeurtenissen, ja zij was degene die het 
lege graf aantrof want zij wilde bij Jezus blijven horen, ervoer zo’n diepe verbondenheid 
met Jezus en door hem met god dat zij zich helemaal aan hem kon overgeven en haar 
leven in de Geest van God leidde. In de kerkgeschiedenis werd zij vaker afgeschilderd 
als prostituee en werd daarmee uit het leven, uit de bestaande structuren  geschreven. 
Ten onrechte. Zij had de parel gevonden. 
 
Zo ook de H. Brigitta. Zij ervoer een eenheid met Jezus dat zij niet anders kon dan haar 
leven te leiden in de zin die Jezus van haar wilde. Haar feestdag vierden we 23 juli j.l. 
En zo zijn er in onze tijden meerderen geweest die niet meer voldoende gevoed werden 
door de bestaande kerkstructuren, op zoek gingen naar hun spirituele parel en hun 
leven daarnaar inrichten. De spanning tussen structuur en eigen ervaring zal altijd 
bestaan en het zal dan ook altijd moeilijk blijven om daarin een goede balans te vinden. 
 
Koning Salomon maakte ook een hevige mystieke ervaring mee. God verscheen aan 
hem in een droom. In het eerste boek van de Koningen in hoofdstuk drie lezen we over 
hem vandaag. Wat niet gelezen wordt maar wel in vers 5 staat en heel erg belangrijk is 
in mijn ogen is wat de schrijver Salomon laat zeggen over David zijn voorganger. Deze 
wordt benoemd als: ’rechtschapen en met een eerlijk hart jegens u, wandelde voor uw 
aangezicht’. 



 
 
 
 

David wordt als voorbeeld gesteld voor een waarlijk gods gevallig leven. Met een eerlijk 
hart leven. Ik vertaal dat met ‘waarachtig’ leven. Vorige week stond ik even stil bij het 
onwaarachtig leven van no 45, van Trump. In de pers lezen we dan over het ‘post truth’ 
tijdperk, over het tijdperk waarin de leugen en desinformatie hoogtij viert.  Beter te 
spreken over een ‘post truthless’tijdperk stelt de schrijfster van het essay in de maand 
van de filosofie van dit jaar. Het gaat immers niet om de waarheid spreken, dat is een 
complex gebeuren volgens haar, maar om de intentie, om de bedoeling de waarheid te 
spreken. ‘Waarachtig’ willen zijn. Het is zeer zeker de moeite waard haar essay te 
lezen. 
 
Terug naar Salomon. Deze koning wil ook leven met een eerlijk hart voor God. Dat is 
met wijsheid en in wijsheid leven. Dat is voor hem belangrijker dan een lang leven, 
rijkdom en een zorgeloos bestaan. 
 
Als we David en Salomon als voorbeeld stellen voor ons die als christen willen leven, 
d.w.z. een voor God gevallig leven zoals dat in Jezus gestalte heeft gekregen willen 
leiden dan vraagt dat van ons dat we met een eerlijk hart ons  ervoor inzetten. Soms 
betekent dit: ongehoorde dingen doen, verrassend en vrijmoedig nieuwe wegen durven 
gaan. Juist ruimte geven aan onze eigen mystieke ervaringen. Het kan heel veel 
kosten, je moet er alles voor over hebben- zie de kooplui in de eerste twee parabels. Zij 
verkochten alles en gingen voor die ene parel of schat. Soms betekent het je gewone 
plicht vervullen, recht en gerechtigheid doen, gaan op de oude weg van de Tora- zie de 
vissers in de derde parabel. Ook dat kost heel veel, je moet wel met heel je eerlijk hart 
gericht blijven op het Woord van God dat de goede richting wijst in het besef dat dit 
Woord kostbaarder is dan goud. 
 
 
 
 
 
 
 

Onze Lieve Vrouwekerk iedere zaterdag geopend 

De Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen is in de maanden juli en augustus 

iedere zaterdag van 14.00 tot 16.30 uur geopend voor stilte en gebed.  
 
Vrijwilligers van de werkgroep Open Kerk zijn aanwezig om eventuele vragen te 
beantwoorden. 
 
 
 
 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie op het juiste e-mailadres: 

rkwalcheren@zeelandnet.nl 
 
 

mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 
 
 
 

Enkele veel gestelde vragen met betrekking tot aanmelding 
en reservering in het protocol ‘Kerkelijk leven op 1,5 meter’ 

Op 10 juli is op website van de Nederlandse bisschoppenconferentie een 

nieuwe versie van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ 
gepubliceerd. Parochies zijn daarmee aan het werk gegaan en hebben aanvullend 
enkele vragen gesteld met betrekking tot aanmelding en reservering. Deze 
worden hieronder beantwoord. 
 

 

1. Moeten namen of contactgegevens geregistreerd worden bij aanmelding aan 
de deur? 
Dit mag wel, maar het is niet verplicht. Aanmelden bij de deur is nodig om het aantal 
aanwezigen te kunnen tellen, om de gezondheidsvraag te kunnen stellen 
(‘checkgesprek’) en om naar hun plaats te brengen. Maar een parochie is niet verplicht 
om contactgegevens bij te houden, ook niet voor eventueel GGD- contactonderzoek. 
Legt de parochie bij aanmelding toch persoonsgegevens vast? Lees dan ook vragen 3 
en 4. 
 
2. Moeten namen of contactgegevens geregistreerd worden bij reservering 
vooraf? 
Reserveren vooraf is alleen nodig als meer dan 100 personen worden verwacht of meer 
personen worden verwacht dan de maximale capaciteit. Dat is niet van toepassing op 
onze parochiekerken. Een reden om namen te noteren is, dat voor een viering op een 
bepaald tijdstip mogelijk meer belangstellenden zijn dan beschikbare plaatsen. In dat 
geval kan het bijhouden van een namenlijst helpen bij het opstellen van een wachtlijst 



 
 
 
 

voor een volgende viering en bij een eerlijke verdeling van de beschikbare plaatsen. 
Legt de parochie bij reservering persoonsgegevens vast? Lees dan ook vraag 3 en 4. 

3. Als een parochie persoonsgegevens heeft vastgelegd bij aanmelding of 
reservering hoe lang mogen deze dan worden bewaard? 
Dat hangt af van de reden waarom de parochie de gegevens heeft vastgelegd. Als 
gegevens van aanwezigen worden bijgehouden om te verifiëren dat de aanwezigen 
tevoren hebben gereserveerd , vernietig dan de lijst met gegevens na afloop van de 
viering (maximaal 1 week na de viering). 
 
Als gegevens van aanwezigen worden bijgehouden met het oog op een eerlijke 
verdeling van beschikbare plaatsen bij vieringen waarvoor meer belangstellenden zijn 
dan beschikbare plaatsen, kan een maximale bewaartermijn van 4 weken worden 
aangehouden. 
 
4. Als de parochie bij reservering of aanmelding wél namen heeft genoteerd en 
binnen de bewaartermijn wordt benaderd voor een GGD-contactonderzoek naar 
aanleiding van een besmetting, hoe moet dan worden gehandeld? 
Ga te allen tijde zorgvuldig om met alle persoonsgegevens die de parochie tot haar 
beschikking krijgt. In verband met de privacy mogen nooit gegevens van een namenlijst 
van een viering zomaar aan de GGD of andere derden worden verstrekt zonder 
toestemming van degenen die op de namenlijst voorkomen. 
 
Als aan de parochie een geval van besmetting wordt gemeld van iemand die bij een 
viering aanwezig is geweest, mag dit alleen met toestemming van de besmette persoon 
worden doorgegeven aan de andere personen die bij de viering aanwezig zijn geweest. 
De gegevens van die andere personen mogen ook alleen met hun toestemming worden 
doorgegeven aan de GGD. 
 
Besluiten bestuur H. Maria Parochie Walcheren 
* Bij de ingang van de kerk krijgt u de gezondheidscheck; 
* U gelieve de handen te ontsmetten met de gereedstaande gel; 
* U wordt vervolgens naar uw plaats begeleid; 
* Voor de communie ontsmet u nogmaals de handen. U komt door het middenpad 
naar voren en gaat langs de zijkant terug naar uw plaats. Ook in de rij voor de 
communie houdt u voldoende afstand; 
* Bij het verlaten van de kerk gaat u langs de aangegeven route naar de uitgang 
van de kerk. Ook dan houdt u nog steeds voldoende afstand. 
 
Het reserveren is, zoals u hiervoor las, niet langer verplicht, maar blijft wat ons betreft 
dringend gewenst. Het voorkomt een rij wachtenden voor aanvang van de viering en het 
garandeert u een plaats. 
Wanneer u toch besluit om zonder reservering naar de kerk te komen, bent u uiteraard 
eveneens van harte welkom, maar u zorgt dan voor een rij wachtenden bij het noteren 
van naam en telefoonnummer. Bovendien loopt u het risico dat het maximumaantal 
gelovigen wordt bereikt en wij u noodgedwongen moeten vragen om een andere keer 
terug te komen. 
 
Die situatie willen we proberen te vermijden. Daarom het dringende verzoek om 
vooraf per telefoon te reserveren. Dat kan op: 
Dinsdag- en donderdagmorgen in Middelburg via 0118 – 612860 
Donderdag- en vrijdagmorgen in Vlissingen via 0118 – 412247. 



 
 
 
 

Restauratie maronitische kathedraal van Aleppo is af 

Afgelopen maandag 20 juli 2020 is de maronitische Sint-Elia-kathedraal van Aleppo 

opnieuw in gebruik genomen. 
 
 
Tekst: Benoit Lannoo (Kerknet) 
 
 
In miljoenenstad Aleppo in het noorden van Syrië woonden voor de burgeroorlog meer 
dan 150.000 christenen; het zijn er nu nog nauwelijks 30.000. Zowat alle oosters-
christelijke kerken zijn er vertegenwoordigd, ook de maronieten, een oosters-katholieke 
kerk. ,,Wij zijn hier geboren en het is onze ‘zending’ om hier te blijven, zegt de maroni-
tische aartsbisschop Joseph Tobji van Aleppo. Maar de maronitische gemeenschap 
heeft er maar één gebedshuis - de Sint-Eliakathedraal – en die had erg zwaar geleden 
onder de burgeroorlog. 
 

 
De Sint-Elia-kathedraal van Aleppo voor de restauratie   Foto: © Kerk in Nood 
 

De restauratie van onze kathedraal is het bewijs dat we hier blijven, ondanks ons 
verminderd aantal.’’ Mgr. Joseph Tobji. 
 
Kerstmis 2016 
De laat-19de-eeuwse kathedraal staat in Al-Jdaydeh  -een stadswijk die van oudsher 
voornamelijk christelijk is– op de plek waar al sinds de late 15de eeuw een kerkje was. 
Ze werd tijdens de burgeroorlog onder meer door drie zware raketaanvallen getroffen; 
bovendien wisten terroristen van de zogenaamde Islamitische Staat (IS) in 2013 tot Al-
Jdaydeh door te dringen en zij probeerden er alle christelijke symbolen te vernietigen. 

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


 
 
 
 

Toen Aleppo in 2016 bevrijd werd, lag de kathedraal grotendeels in puin. Toch werd ze 
toen symbolisch meteen weer in gebruik genomen. 
Met kerstmis 2016 legden we het kerstekind symbolisch in een kribbe die van puin van 
het dak was gemaakt. Mgr. Joseph Tobji. 
 
Kerk in Nood 
De restauratie nam meer dan drie jaar in beslag. Maar op 20 juli vierde de kerk 
wereldwijd de profeet Elia en de maronieten van Aleppo kwamen daarom maandag 
samen om hun gerestaureerde kathedraal formeel weer te in gebruik te 
nemen. ,,Ondanks alle moeilijkheden moet God weer geloofd worden in dit huis dat ons 
van oudsher samenbrengt’’, zegt mgr. Tobji. 
 
De restauratiekosten werden grotendeels gedragen door de pauselijke 
hulporganisatie Kerk in Nood, maar internationaal voorzitter Thomas Heine-Geldern kan 
wegens de coronapandemie niet naar Aleppo en stuurde daarom een videoboodschap. 
 
Kerk in Nood spendeerde inmiddels al 38 miljoen euro aan de christelijke 
heropbouw van Syrië. 
 
 
 
 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

rkwalcheren@zeelandnet.nl 
 
 

 
 
 
 
 
 
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
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/


 
 
 
 

 

Terugkijken: 
Het geloofsgesprek met kapelaan Jochem van Velthoven 

Hoe kun je als Kerk in deze tijd present zijn? Die vraag stelt presentator Leo 

Fijen van het programma Het Geloofsgesprek van KRO-NCRV aan Jochem van 
Velthoven. Als kapelaan is Van Velthoven verbonden aan de 
Elisabethparochie, Andreasparochie en de Parochie Maria Sterre der zee in 
Zeeuws-Vlaanderen. Het interview werd afgelopen zondag, 19 juli, uitgezonden, 
vlak voor eucharistieviering die door de omroep live werd uitzonden vanuit het 
Bisdom Breda. 
 
In het gesprek vanuit de ‘groene kathedraal’ van Terneuzen gaat Van Velthoven in op 
initiatieven om als Kerk onder de mensen te komen. Hij vertelt over de ‘opblaaskerk’ en 
over activiteiten van het gezinspastoraat van Bisdom Breda waar hij bij betrokken is. 
Ook reflecteert hij op wat de coronatijd met hem persoonlijk doet. ,,Deze tijd laat mij 
heel duidelijk zien dat we zijn teruggeworpen op de eerste christenen. In het Tweede 
hoofdstuk van het boek Handelingen lezen we dat zij samenkomen om te bidden, 
eucharistie te vieren en gemeenschappelijk te leven. Dat gemeenschapsleven heb ik 
enorm gemist. Ik ben heel blij dat we weer samen kunnen vieren. Maar het heeft me 
ook tot nadenken gezet: wat kunnen we wél doen, beperkt tot de essentie?’’ 
 
Het Geloofsgesprek werd opgenomen vlak naast de toren van de oude 
Willibrordkerk. In het Geloofsgesprek gaat Van Velthoven in op de recente 
geschiedenis van de kerk, de renovatie van de toren en zijn plan om daar ook een 
Mariakapel te bouwen. ,,Het is 75 jaar geleden dat we zijn bevrijd. Dat is hier in 
Zeeuws-Vlaanderen begonnen. Hoe mooi is dan niet om op deze plek een 
vredeskapel te realiseren met Maria, de koningin van de Vrede?’’ 
 

▪ Kijk het Geloofsgesprek terug via KRO-NCRV 

  
Bron: Bisdom Breda 

 
 
 

 

Nieuwsbrief H. Maria Parochie Walcheren 
 

Natuurlijk als eerste met het laatste nieuws! 
 

 

https://www.kro-ncrv.nl/programmas/geloofsgesprek/seizoenen/seizoen-2020/0200719jochemvanvelthoven-kn1714531


 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

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

 



 

 

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! 
 
 

 
 
 
 

 
 

mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 

Save the date: JongKatholiek organiseert opnieuw een 
WJD@Home op Ameland 
Jongeren in de leeftijd vanaf 15 jaar kunnen in januari 2021 opnieuw naar een 
WJD@Home op Ameland. De WJD@Home werden in 2019 voor het eerst 
gehouden voor jongeren die niet deel konden nemen aan de Wereldjongeren-
dagen in Panama. WJD@Home was met ruim honderd deelnemers een groot 
succes. Dat vroeg om een vervolg. 
 
De WJD@Home 2021 worden georganiseerd onder de vlag van JongKatholiek. 
Medewerker jongerenpastoraat Desiree Bühler van het bisdom Rotterdam is 
coördinator. ,,We merkten dat er groot enthousiasme was tijdens het weekend 
WJD@Home op Ameland. Niet alleen bij de jongeren die toen deelnamen, maar bij 
iedereen die meehielp, bij de organisatie en bij de bisschoppen.’’ 
 
Vanuit alle bisdommen 
De Nederlandse bisschoppen zetten zich graag in voor de nieuwe editie. Desiree: “De 
bisschoppen hebben nu al toegezegd dat er weer twee bussen zullen rijden. Die pikken 
de jongeren op verschillende plekken in het land op, zodat iedereen vrijdagavond op tijd 
is voor de boot naar Ameland. De ene bus rijdt vanuit het bisdom Roermond via het 
bisdom ’s-Hertogenbosch en het aartsbisdom naar het noorden. De andere bus kan 
jongeren uit het bisdom Breda meenemen en rijdt via het bisdom Rotterdam naar het 
bisdom Haarlem-Amsterdam en zo verder.’’ 
 
,,De WJD@Home zijn voor jongeren van 15 jaar en ouder. De vorige keer was echt 
heel leuk, samen een weekend op een eiland met het strand en de zee op loopafstand, 
mooie gesprekken, catechese van de bisschoppen en de ruimte om in deelgroepjes met 
leeftijdsgenoten te praten over je geloof. Je ontmoet mensen weer die je eerder zag bij 
een WJD en als je voor het eerst meegaat, maak je nieuwe vrienden.’’ 
 
Thema voor een geweldig weekend 
Het thema van de WJD@Home is van paus Franciscus en is een van de thema’s op 
weg naar de internationale Wereldjongerendagen in Portugal (2023): ,,Richt u op. Ik stel 
u aan tot getuige van wat u gezien hebt.’’ Deze tekst komt uit de Handelingen van de 
apostelen (Handelingen 26, 16). Het zijn de woorden van de verrezen Heer die 
verschijnt aan Paulus (die dan nog Saulus heet). Desiree: ,,De thema’s van de 
Wereldjongerendagen hebben te maken met opstaan en in beweging komen. Opstaan 
voor je geloof, investeren in je band met God en in beweging komen voor je naaste, dat 
is waar dit weekend over zal gaan. We bereiden een mooi en inspirerend programma 
voor met interessante sprekers en we maken er samen een geweldig weekend van.’’ 

De organisatie krijgt nu al positieve reacties van mensen die zich aan willen melden. 
Desiree: ,,Er was al een groep uit een parochie die samen ergens naartoe zouden 
gaan, maar die zich nu aanmelden voor de WJD@Home, omdat het de vorige keer zo’n 
ontzettend mooi weekend was.’’ 

• WJD@Home op Ameland zijn van vrijdag 29 tot en met zondag 31 januari 2021 

• Na de zomer volgt informatie over aanmelding. 
 

Bron: rkkerk.nl; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 zaterdagmiddag tot en met 29 augustus van 14.30 tot 16.00 uur 
De Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen is in de maanden juli en augustus 
iedere zaterdag van 14.00 tot 16.30 uur geopend voor stilte en gebed. 
Vrijwilligers van de werkgroep Open Kerk zijn aanwezig om eventuele vragen te 
beantwoorden. 

■ 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. 

2021 
■ 17 tot en met 24 januari 2021 
 Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. 
 
 

 

Deze nieuwsbrief bereikt wekelijks meer dan duizend lezers! 
 

 

 
 

Liever een thuis, 
dan een pracht van een huis!! 



 

 

 

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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