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Caritas collecteert in augustus voor   
 

 
 
 

Stichting Kledingbank Zeeland is een non-profit organisatie die gratis kleding 

verstrekt aan mensen die het zelf niet meer kunnen betalen. Ze streven ernaar om 
hen te voorzien van moderne, nieuwe of zo-goed-als-nieuwe kleding.  
 
Sinds de opening van het uitgiftecentrum in Middelburg in 2012 hebben zij meer dan 
negenduizend klanten mogen ontvangen, waarvan ongeveer de helft kinderen onder de 
18 jaar. Dit houdt in dat er al meer dan 15.500 kledingpakketten zijn uitgedeeld. De 
Kledingbank wordt draaiend gehouden door het toegewijde werk van ongeveer 100 
vrijwilligers. Vanaf juni 2018 is er ook een uitgiftecentrum in Zeeuws-Vlaanderen. 
 
U kunt uw bijdrage ook overmaken naar NL 82 RABO 0117 0296 61, t.n.v. Caritas 
Walcheren, onder vermelding van ‘gift Kledingbank’. Na de viering op 2 augustus 
in Middelburg en Vlissingen zal er in het groene mandje ook voor dit doel worden 
gecollecteerd. 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

Teksten bij de 18e zondag door het jaar en een overweging 
hierbij. 
1e lezing: Jesaja 55, 1-3; Antwoordpsalm 145; 2e lezing: 
Romeinen 8, 35-39; Evangelie: Mt. 14,13-21 

Wat is dat toch genieten in de vroege ochtend als de zon opkomt, alleen de 

geluiden van de natuur te horen zijn en je mag wandelen met jouw hond door 
deze stille natuur! Vanzelf wordt mijn blik dan getrokken naar boven en komt er 
een dankgebed bij me op. Kent u deze ervaring ook? Op vakantie zijnde in het 
mooie Zeeland aan de kust of op het platteland? 
 
 
Tekst: René Heinrichs, aalmoezenier b.d. 
 
 
De schrijvers van de bijbelse geschriften wel. De grootsheid van de schepping, van 
Gods wondere daden, van zijn bevrijdende, barmhartige, zorgende en liefdevolle daden 
lezen we volop in die teksten. Zeker vandaag. 
 
Jesaja steekt een lofzang af over God als enige echte voedingsbron van ons leven. Hij 
is de zin van ons leven. Hij is de moeite waard om van hem uit en voor hem te leven. 
De psalmist brengt God eer voor al zijn wonderbare liefdevolle daden vooral aan de 
zwakkeren gebracht. 
 
En Paulus wijst op de scheppende kracht van de H. Geest. Wie leeft met de Geest van 
God, met de Geest van Christus zal niet vallen. In het boek Nacht und Nebel van Floris 
Bakels lezen we vaker dat juist zijn geloof in God, Christus en de H. Geest hem door 
alle moeilijkheden van gevangenschap in nazikampen heeft gesleept. Hij hield vast aan 
de bezielende heiligende kracht van die Geest. 
 
Zo ook bij die vele honderdduizenden christenvervolgden. Zij worden beproefd maar 
juist hun geloof maakt hen sterk. En het zijn vaak de eenvoudigen van hart en geest die 
het geloof trouw blijven en daar kracht uit putten. 
 
Ik word steeds weer getroffen door de kracht van het geloof in de levensbeschrijvingen 
van zalig- en heiligverklaarden die worden beschreven in de nieuwsbrief van de abdij 
St. Joseph van Clairval.  
 
Maar wij mensen gaan niet altijd zo om met de schepping en elkaar zoals God dat wil. 
Afgelopen week werd ik getroffen door het bericht dat er de laatste maanden meer dan 
4 miljard dieren gedood zijn. 4 miljard! Een echte ramp voor het ecologisch evenwicht. 
Door menselijk ingrijpen, door natuurrampen, door overstromingen, door bosbranden.  
 
Covid-19 grijpt om ons heen. Velen onder ons zijn bang geworden zeker voorzichtig. En 
dat is maar goed ook. Door de lockdown zien we ook voordelen voor de natuur. 
Schonere luchten, zuiverder luchtkwaliteit, diersoorten die zich herstellen, 
natuurgebieden die zich herstellen. We merken dat ons gedrag echt wel van invloed is 
op onze leefomgeving en niet altijd scheppend levengevend.  
 
 



 
 
 
 

De lezingen van vandaag roepen ons op om onze eigen levensstijl te bezien. Leven we 
in eenheid met de natuur van wie wij leven en door wie wij gevoed worden? Scheppen 
we leven of dragen we bij aan de vernietiging van onze eigen leefruimte? Het blijft toch 
vreemd dat we macro gesproken een leefstijl hanteren die gericht is op maximale 
winstvergroting met als bij- effect vernietiging van natuurlijke hulpbronnen en ons eigen 
leefmilieu terwijl de technieken om in samenhang met de natuur te leven gevoed door 
respect voor die natuur aanwezig zijn maar niet geïmplementeerd worden!  
 
Zou Covid-19, zouden de lezingen van vandaag ons kunnen aanzetten om zeker 
op microschaal, in ons eigen leven dus iets te veranderen dat lijkt op wat God van 
ons wil? En zo bijdragen aan een gezonder beter leven? Aan u het antwoord. 
 
Voor hen die meer willen weten of de gratis Nieuwsbrief van de Benedictijnen uit de 
Abbaye Saint- Joseph de Clairval, in het Nederlands, willen ontvangen geef ik  hun e- 
mailadres en website: 
abdij@clairval.com     http://www.clairval.com/lettre.nl.html 
 
 
 

Beëindiging lidmaatschap van het parochiebestuur 

Kortgeleden heb ik het parochiebestuur meegedeeld dat ik per 1 augustus 2020 

tussentijds stop als bestuurslid van de H. Maria Parochie Walcheren. Ik ben dan 
bijna vijf jaar bestuurslid van de parochie geweest. 
 

Foto: © Peter Vrancken 

 
 
Vanwege gewijzigde privéomstandig-
heden, maar ook door het feit dat mijn 
bedrijf sinds enkele maanden meer 
aandacht vraagt, kan ik mij niet langer 
voor de volle 100% inzetten voor de 
parochie. 
 
Ondanks de financiële en pastorale 
zorgen in de katholieke kerk, waar ook 
onze parochie mee te maken heeft, kijk 
ik terug op een boeiende 
bestuursperiode, waarin de voormalige 
parochies in Middelburg en Vlissingen 
verder naar elkaar toe zijn gegroeid. 

 
Ik wens het parochiebestuur veel wijsheid en Gods zegen om in de komende tijd de 
juiste beslissingen te nemen in het belang van het katholieke geloof op Walcheren. 
 
Jan Bruurs, 
Veere. 

mailto:abdij@clairval.com
http://www.clairval.com/lettre.nl.html


 
 
 
 

Pastoraal werker Wiel Hacking hervat zijn werkzaamheden en 
kijkt terug op de afgelopen maanden 

Het gebeurt wel eens, dat een ander veel beter dan jijzelf in de gaten heeft wat 

voor jou goed is in die fase van je leven. Rond de afgelopen jaarwisseling kreeg 

ik van verschillende mensen signalen, dat ik meer afstand moest nemen van mijn 

werk. Maar ik wilde het in eerste instantie niet horen. Tot ik  –vanwege die 

signalen–  tenslotte het inzicht toeliet, dat het zo niet langer kon. Ik heb mij ziek 

gemeld en de tijd genomen om na te denken over hoe ik mijn werk op een andere 

manier, met meer voldoening, zou kunnen aanpakken. 

 

Zonder de signalen van mensen uit mijn omgeving was ik waarschijnlijk nog langer  –te 

lang–  doorgegaan met de oude manier van werken. Ik ben dankbaar, dat mensen mij 

gewezen hebben op de gevaren van die oude manier. Want deze mensen waren (en 

zijn) mensen die geluisterd hebben met hun hart. 

 

Luisteren met het hart, dat is ook wat Salomo wilde leren. Hij vraagt God geen lang 

leven of macht over zijn vijanden. Hij vraagt om recht te kunnen spreken over de 

mensen die hem zijn toevertrouwd. Hij vraagt om wijsheid, zodat hij onderscheid kan 

maken tussen goed en kwaad, onderscheid tussen wat het leven van mensen mogelijk 

maakt en wat dat leven beknot. Luisteren met het hart, dat is een manier van luisteren 

en zien die verder gaat dan wat zich voordoet in de platte realiteit. Het is luisteren vanuit 

een liefdevol zien wat de ander nodig heeft, werkelijk nodig heeft. 

 

Confronterend 

Dat is trouwens niet altijd een dankbare taak. De signalen die ik rond de jaarwisseling 

kreeg heb ik een tijdlang naast mij neergelegd. Daar stonden ze dan met hun goede 

gedrag, de mensen die het beste met mij voor hadden. Wie luistert met zijn hart, kan op 

de ander best wel eens confronterend overkomen. Maar omdat zulke adviezen gegeven 

worden met de beste bedoelingen, moet je ervan uitgaan dat ze komen uit een goed 

hart. En waar die adviezen ruimte krijgen, waar ze worden opgevolgd, daar ontstaan 

nieuwe kansen. Daar krijgt de realiteit een andere, onverwachte invulling. Al is het wel 

zo, dat daarvoor soms een crisissituatie nodig is. Een situatie waarin noodzakelijke 

beslissingen genomen moeten worden. De vijf maanden waarin ik mij heb 

teruggetrokken van mijn werk waren voor mij een periode waarin ik heb leren zien, wat 

in mijn situatie werkelijk van waarde is. 

 

Zien wat er werkelijk toe doet, dat kan vragen om radicale beslissingen. Dat hebben we 

beluisterd in de parabels uit het evangelie. Alles, werkelijk alles wat je hebt te gelde 

maken om een waardevolle schat in handen te krijgen: dat is een radicale beslissing. 

Alles op alles zetten om het rijk der hemelen het jouwe te noemen. 

 

Hier en nu 

Maar pas op: dat rijk der hemelen is er niet pas straks, na dit leven. Het kan hier en nu 

al vorm krijgen: als mensen bereid zijn om te zoeken naar een liefdevolle manier van 

samenleven. Als mensen bereid zijn om elkaar met barmhartigheid te bejegenen. 

Als mensen bereid zijn zich in te zetten voor een samenleving waarin het recht van de 

zwakste zegeviert. Jezus nodigt ons uit om voor die droom alles opzij te zetten wat er 

niet toe doet. 



 
 
 
 

En dat vraagt om een keuze die je dagelijks opnieuw moet maken. In die zin is het een 

radicale keuze, een keuze die geworteld is in je overtuiging dat het de moeite waard is 

om te luisteren met je hart. De moeite waard om te zoeken en te zien naar wat werkelijk 

van waarde is. 

 

Zien wat werkelijk van waarde is, kunnen we dat ook leren uit de crisis die de corona-

pandemie heeft veroorzaakt? Als we alleen maar terug willen naar het oude, dan 

hebben we er niets van geleerd. Misschien is het waardevolle van deze crisis wel, dat 

we bereid bleken om meer oog te hebben voor de mensen om ons heen. Op 17 maart 

kopte de PZC: 'Crisis haalt het beste in mensen naar boven.' Als voorbeeld werd 

genoemd: restaurant deelt gratis soep uit aan minima, ouderen en zorgpersoneel. Zo 

zijn er tijdens deze moeilijke periode veel meer mooie initiatieven te noemen, waarvan 

je hoopt dat die ook in de komende tijd blijvend zullen zijn. Maar dat vraagt dus om 

dagelijkse keuzes, die laten zien wat er werkelijk toe doet. Als we vasthoudend zijn in 

het maken van deze keuzes, als we ons er radicaal aan verbinden, als we steeds beter 

leren om te luisteren met het hart, dan zul je zien dat het rijk der hemelen ook nu al een 

hemel op aarde kan zijn. 

 

Hartelijke groet, 
Wiel Hacking 
 
 
 

Emeritus-pastoor Paul de Maat presenteert pater De Deckere 

Emeritus-pastoor Paul de Maat zal volgende week zondag, 9 augustus, tijdens 

de eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen pater Thaddy De 
Deckere presenteren. 
 
De eucharistieviering begint om 10.00 uur. 
 
 
 

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


 
 
 
 

Ruimte bieden 

De samenleving is goed naarmate de mensen die er deel van uitmaken elkaar de 

ruimte weten te bieden goed te leven en zo aan het goede leven van elkaar 
bijdragen. Dan worden zij niet vastgelegd op wat zij al zij op wat zij morgen 
zouden kunnen zijn of wat zij zich in hun dromen voorstellen dat zij in het ideale 
geval zouden willen zijn Zij behandelen elkaar en worden behandeld als bronnen 
van altijd nieuwe en altijd verrassende, 'verbijsterende genade'.  
 
Bron: rkliemers.nl 
Uit: Leven van wat komt. Een katholiek uitzicht op de samenleving. (Erik Borgman, 2017, pag. 
77) 

 

 

 

 
 

 

Nieuwsbrief H. Maria Parochie Walcheren 
 

Natuurlijk als eerste met het laatste nieuws! 
 



 
 
 
 

 
 

 
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 
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Hoe werd Sint-Christoffel patroonheilige van de reizigers? 

Vorige week vrijdag, 24 juli, was de naamdag van de heilige Christoffel. Waarom 

hangt net hij aan menige sleutelbos om ons te verzekeren van een veilige reis? 

 

 

 

 

 
 
De meest gangbare versie vertelt het 
verhaal van een reus die reizigers op 
zijn schouders over een wilde stroom 
zette, in de hoop daarmee in dienst te 
kunnen treden bij de machtigste heerser 
ter wereld. 

Toen hij op een dag een kind wilde 
overzetten, werd dat tijdens de tocht 
steeds zwaarder. Blijkt dat Christoffel 
Jezus op de schouders had. Hij 
herkende zijn schepper, werd gedoopt 
en stierf de marteldood na een periode 
als prediker.

 
 
Christophorus betekent ook letterlijk ‘Christus-drager’ 
Op veel afbeeldingen staat Christoffel inderdaad in een rivier met op zijn schouders een 
kind. Die overzetscène is eindeloze variaties neergezet op schilderijen, medailles, 
altaarstukken enz. 

Dat is de ‘westerse’ interpretatie als ‘Grote Vriendelijke Reus’. Die staat in contrast met 
de meer oostelijke voorstelling van Christoffel als een ‘kynokephalos’, een reusachtige 
wezen met een hondenkop. Die zou priesters of monniken hebben begeleid, werd door 
hen gedoopt en kon daar door spreken met een menselijke tong. Hij predikte, verrichte 
wonderen en zou zelfs de Romeinse keizer Decius hebben bekeerd, alvorens de 
marteldood te sterven. 

Op oosterse afbeeldingen is de heilige Christoffel dan ook met een hondenkop te 
zien 
Eigenlijk is hij niet eens een ‘officiële’ heilige meer, in die zin dat het Vaticaan hem in 
1969 schrapte van de heiligenkalender wegens gebrek aan historiciteit. En toch blijft hij 
even populair, al sinds de Middeleeuwen als beschermheilige van de reizigers. 

Bron: Kerknet en 'Van Afra tot de Zevenslapers', Louis Goosen, Sun Uitgeverij, 2008 



 
 
 
 

Vernieuwde website voor CIO, Interkerkelijk Contact in 
Overheidszaken 

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (afgekort CIO) heeft de website 

vernieuwd. Op deze site is een overzicht te vinden van wat dit samenwerkings-
verband van 29 christelijke kerkgenootschappen en twee joodse gemeenschap-
pen doet. Het CIO behartigt voor de leden de gemeenschappelijke belangen bij de 
(rijks)overheid. Zo voerde CIO in de afgelopen maanden voortdurend overleg met 
de minister van Justitie en Veiligheid en tevens verantwoordelijk voor de 
erediensten, F. Grapperhaus, in verband met Covid-19. 
 
Het CIO bespreekt en behandelt zo veel meer zaken gelegen op het terrein van Kerk en 
Overheid, die door de participerende Kerken worden ingebracht. Verschillende 
onderwerpen met bijhorende taken zijn verdeeld over een aantal commissies: 

• voor de geestelijke verzorging in de inrichtingen van het Ministerie van Justitie 
(CIO-J); 

• voor de geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht (CIO-M); 
• voor de geestelijke verzorging in de gezondheidszorg (CIO-G); 
• voor alle regelgeving die betrekking heeft op hetgeen gebeurt in of met de 

kerkelijke gebouwen (CIO-K); 
• voor het godsdienstonderwijs op de openbare basisscholen (CIO-O). 

Dagelijks bestuur 
Daarnaast is er het moderamen van het CIO dat vergelijkbaar is met een dagelijks 
bestuur. Het Moderamen vergadert zes keer per jaar. Tijdens de vergaderingen worden 
de voorzitters van de Commissies per toerbeurt uitgenodigd om toe te lichten waar zij 
zich mee bezighouden. Vier keer per jaar komt ook de Plenaire Vergadering bij elkaar, 
die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de 31 leden. 
Naast de Moderamenvergaderingen en de Plenaire Vergadering worden er 
Expertmeetings georganiseerd over thema’s als ANBI (Algemeen Nut Beogende 
Instelling) en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Jaarlijks wordt 
er verder een zogeheten Kloosterkerkgesprek gehouden. Aan dit gesprek nemen 
bewindslieden uit Eerste en Tweede Kamer deel. Onafhankelijk voorzitter van het CIO 
is drs. Jaap Smit (PKN). Secretaris is mr. drs. Daniëlle Woestenberg MA (R.-K. Kerk).  
Ga voor meer informatie naar de geheel vernieuwde website van CIO. 

Bron: rkkerk.nl; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken 

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!

http://www.cioweb.nl/
mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

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! 
 
 
 

 
 
 
 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

rkwalcheren@zeelandnet.nl 
 
  

mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl
mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren op een artikel? 

Mail de redactie op het juiste adres: rkwalcheren@zeelandnet.nl 

 

mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 

Striemende aanklacht van dominicaan Frei Betto tegen 
extreemrechtse president Bolsonaro 

De bekende dominicaner-theoloog Frei Betto heeft het over een ‘genocide in 

Brazilië’. 
 
 
Tekst: Benoit Lannoo (Kerknet) 
 
 
Bevrijdingstheoloog Carlos Alberto Libânio Christo, beter bekend als Frei Betto, is 
dominicanerbroeder sinds de militairen in 1964 de macht in Brazilië grepen. Hij was 
toen twintig jaar en student journalistiek. Sindsdien staat hij al een leven lang op de 
barricaden tegen discriminatie, onrecht en uitsluiting en voor een cultuur van vrede en 
mensenrechten. Zijn strijd deed hem verschillende keren in de gevangenis belanden. 
Hij kiest steevast partij ter linkerzijde, vijftien jaar geleden was hij nog bijzonder adviseur 
van de socialistische president Lula en coördinator van een programma tegen honger in 
Brazilië. Frei Betto is dus niet bepaald fan van de extreemrechtse president Bolsonaro. 
 
Genocide 
Maar de aanklacht tegen de extreemrechtse Braziliaanse president Jaïr Messias 
Bolsonaro die Frei Betto eind vorige week richtte aan allerlei buitenlandse redacties, is 
buitengewoon prangend. ,,Beste vrienden, er vindt een genocide plaats in Brazilië!’’, 
steekt hij van wal. ,,Tegen de tijd dat jullie mijn dramatische oproep lezen, zullen er 
meer dan honderdduizend dodelijke slachtoffers van het covid 19-virus in Brazilië te 
betreuren zijn. De Vietnamoorlog heeft destijds op twintig jaar tijd het leven van 58.000 
Amerikanen geëist. Met deze vergelijking wordt een beetje duidelijk welke de omvang is 
van de ramp die mijn land treft.’’ 
 
Opzettelijk 
,,We weten allemaal dat dergelijke sterftecijfers vermeden hadden had kunnen worden 
met de voorzorgs- en beperkende maatregelen die in zoveel andere landen worden 
genomen,’’ gaat Frei Betto verder. ,,Maar deze genocide is niet het gevolg van de 
onverschilligheid van de Bolsonaro-regering. Het is opzettelijk.’’ Toen Bolsonaro in 1999 
federaal afgevaardigde was, zei hij in een televisie-interview: ,,Met stemmingen zullen 
jullie niets veranderen in dit land, absoluut niets! Het kan alleen veranderen als er een 
burgeroorlog komt en het werk gedaan wordt dat het militaire regime niet heeft gedaan: 
het doden van zo'n 30.000 mensen.’’ 
 
Politiek van de dood 
Op vragen op de stoep van het presidentieel paleis of hij om de slachtoffers van de 
pandemie gaf, antwoordde Bolsonaro: ,,Ik geloof deze cijfers niet’’ (27 maart, 92 
doden). ,,Op een dag zullen we allemaal sterven’’ (29 maart, 136 doden). ,,En wat dan 
nog? Wat wil je dat ik doe?’’ (28 april, 5.017 doden). Waarom deze politiek van de 
dood? Omdat het de president niet gaat om het redden van levens, maar om de 
economie," zegt Frei Betto. ,,Vandaar zijn weigering om over een lockdown te 
beslissen, om de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie na te leven of om 
beademingsapparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen te importeren.’’ 
 
 

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


 

Sabotage 
De theoloog legt met vele voorbeelden uit hoe Bolsonaro de strijd tegen de 
coronapandemie hoogstpersoonlijk saboteert. ,,De president respecteert niet eens zijn 
eigen ministers van Volksgezondheid, sinds februari heeft hij er twee ontslagen omdat 
ze weigerden zijn houding tegenover de pandemie over te nemen.’’ Er zijn al twee 
ministers van Volksgezondheid ontslagen.  

Intussen is generaal Eduardo Pazuello verantwoordelijk voor Volksgezondheid, ,,maar 
die weet daar niets van af. De man probeert systematisch gegevens te verbergen over 
de evolutie van het aantal slachtoffers van het virus, hij heeft daarvoor tientallen 
militairen in op het ministerie in dienst. De dagelijkse persbriefing is intussen 
afgeschaft.’’ 
 
Inheemse volkeren 
,,Bolsonaro heeft ook zijn veto uitgesproken voor boetes voor wie die de 
voorzorgsmaatregelen overtreden en voor een verplichting van de regering om maskers 
uit te delen aan de armsten - de belangrijkste slachtoffers van covid-19 - en aan de 
driekwart miljoen gevangenen in het land,’’ legt Frei Betto uit. ,,Op 8 juli heeft de 
president ook de artikelen tenietgedaan uit een wet die de Senaat had goedgekeurd en 
die de regering verplichtten om drinkwater en hygiëne- en schoonmaakmateriaal te 
verstrekken, om internet te installeren en om basisvoedselmanden, zaden en 
landbouwwerktuigen aan inheemse dorpen te distribueren.’’ Voor de inheemse 
bevolking komt dit alles boven op de ecologische verwoesting van het Amazonegebied. 
 
Knokkelkoorts 
Frei Betto voegt in een post scriptum aan zijn brief toe dat hij zelf veilig is. ,,Dankzij de 
strenge maatregelen van onze burgemeester is de gemeente waar ik verblijf van de 
pandemie gespaard gebleven. Ik heb wel last van knokkelkoorts in de handen, wat het 
mij moeilijk maakt om te typen. Maar ik vind het belangrijk dat men weet wat er zich 
hier afspeelt. De info over wat er in Brazilië gebeurt, moet ook uw land bereiken, 
de digitale netwerken, de VN-Mensenrechtenraad in Genève en het Internationaal 
Strafhof in Den Haag, alsook de banken en bedrijven waar de door de regering 
van Bolsonaro zo begeerde investeerders terechtkunnen.’’ 

 
 
 
 

 

Deze nieuwsbrief bereikt wekelijks meer dan duizend lezers! 
 



 

 

 

 
 
 
■ 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 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. 

■ Zondag 23 en 30 augustus 2020 (10.00 uur) 
Aalmoezenier b.d. René Heinrichs gaat voor in de zondagse viering in de Willibrord-
kapel in Domburg. 

■ 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. 
 
 
 
 

 
 

Vrijwilligers voortdurend voor de voeten 
lopen stimuleert niet!! 



 

 

 

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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