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Het Gebed van de Nederlandse Bisschoppen 
,,God, toevlucht in onze nood, 

kracht in onze vertwijfeling en angst, 

vertroosting in ziekte en lijden. 

Wees ons, uw volk, nabij en genadig 

nu wij allen de gevolgen ondervinden 

van het uitgebroken corona-virus. 

Wees een Beschermer voor hen 

die dit virus hebben opgelopen, 

Wij bidden voor hen om hoop en genezing. 

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus 

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn. 

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn 

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, 

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk 

ten dienste van heel de samenleving. 

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons 

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons 

bestaan ervaren. 

Versterk ons geloof en onze hoop 

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven 

aan uw vaderlijke voorzienigheid. 

Door Christus onze Heer. 

Amen.’’ 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Spetterend Geestes Vuur! 

Als wezenlijk deel van de Pinkster Keten, vond op dinsdag 4 augustus het 

Geloofsgesprek plaats in de schaduw van een boom in de heerlijk zonovergoten 

tuin van de pastorie aan de Singel in Vlissingen. In dit Geloofsgesprek spraken de 

deelnemers openlijk over hun geloof, terwijl anderen aandachtig en respectvol 

luisterden. 

 

 

Tekst: pater Thaddy de Deckere 

 

 

We waren met z’n zevenen, waaronder. pastoraal werkster Ria Mangnus, pater Thaddy 

de Deckere en pater Marc Lindeijer die het gesprek leidde. In een korte inleiding legde 

hij uit dat het idee van een Geloofsgesprek geboren werd toen de Conferentie over 

Parochie Vernieuwing ‘Als God Renoveert; de Missionaire Parochie’ uitgesteld werd 

vanwege Covid-19. Als bescheiden alternatief werd elke parochie uitgenodigd om een 

Geloofsgesprek te houden met een groepje van 3 tot 12 gelovigen uit de parochie. 

Deelnemers vinden om aan het gesprek deel te nemen bleek niet gemakkelijk in de 

vakantietijd. Maar zeven deelnemers bleek een heel goed aantal. 

 

Na afloop van het gesprek werd door pastor Ria Mangnus een impressie van het 

gesprek opgetekend. Dit vormt de Geloofsbrief. Deze wordt samen met het 

Pinkstervuur, in de vorm van een flinke, brandende kaars in een glazen houder, 

doorgegeven aan de volgende, naburige parochie. Op die manier worden alle parochies 

in het Bisdom met elkaar verbonden door hetzefde Vuur van de Geest die ons allen 

bezielt in het ene Katholieke geloof dat we delen. 

 

Er waren drie vragen waarop we ons richtten: Aan wie heb ik mijn geloof te danken? 

Wat betekent mijn geloof voor mij in deze Coronatijd? En: hoe kan ik van mijn geloof 

getuigen? De eerste vraag leverde al zo’n rijkdom aan ervaringen op dat de andere 

vragen moesten wachten. Het was verrassend te horen hoe mensen ondanks, of 

misschien juist dankzij een crisis, toch op een wonderlijke wijze de weg naar geloof en 

kerk vonden, en daar veel kracht en vreugde aan ontlenen. Enkele deelnemers noemde 

het blije karakter van ons geloof dat hen aantrok, een ander noemde de openheid van 

ons geloof naar andersdenkenden en andersgelovigen, en weer een ander het belang 

van de lange geschiedenis van de Katholieke Kerk die teruggaat helemaal tot de tijd 

van de eerste apostelen en van Jezus zelf. De een ontving het geloof dankzij een 

gunstige geloofsomgeving vanaf de jeugd, terwijl enkelen het geloof in Christus hadden 

ontdekt ondanks een onverschillige of zelfs afwijzende houding van de mensen in hun 

omgeving. 

 

Op het eind werd opgemerkt hoe openlijk en vrij ieder gesproken had, en hoe verrijkend 

het was om dit gesprek te hebben. Ieder was het erover eens dat het een inspirerende 

ervaring was geweest. Wat mij betreft is dit voor herhaling vatbaar, hetzij met dezelfde 

groep of met een nieuwe groep. Het adagio: Gedeeld geloof is gesterkt geloof, leek 

opnieuw bevestigd te zijn. Het zou m.i. dan ook goed zijn om van mensen te horen die 

ook deel zouden willen nemen aan zo’n gesprek, om zo ook gesterkt te worden in je 

geloof en zo ook anderen te sterken. 



 
 
 
 

Het gesprek kan ook een gelegenheid zijn om je vragen en/of  twijfels te delen. 

Wellicht vinden die er een antwoord op. Graag hoor ik reacties. 

 

Na afloop van het gesprek gingen wij te voet naar de Terminal van het 

voetgangersveer. Volgens plan zou een groepje uit de Parochie van St Andreas in 

West-Zeeuws Vlaanderen het Pinkstervuur en hun geloofsbrief komen overhandigen 

aan de groep van de H. Maria Parochie. Zij waren lopend vanuit Oostburg gekomen die 

ochtend! We moesten geduld oefenen, want de drukte op het veer leidde tot een lange 

rij wachtenden, zodat we een uur moesten wachten voordat deze enthousiaste groep 

o.l.v. kapelaan Jochem van Veldhoven uiteindelijk aankwam in Vlissingen. Samen 

liepen we terug naar de pastorie aan de Singel alwaar verfrissingen werden 

aangeboden aan de dorstige en uitgeputte  pelgrims, en waar onze groep de 

geloofsbrief en het Pinkstervuur dankbaar in ontvangst nam.  

 

Geloofsbrief en Pinkstervuur worden door de H. Maria parochie doorgegeven aan de H. 

pater Damiaanparochie op dinsdag 11 augustus om 9.30 u. tijdens de Eucharistie-

viering in de H. Magdalena kerk in Goes. 

 

Liefdevolle God, raak ons steeds opnieuw weer met het vuur van uw Geest van 

Liefde en Waarheid!  

 

 

 

 

 

 
 

Emeritus paus Benedictus XVI heeft gezichtsroos en is ‘erg 
zwak’ 

Emeritus paus Benedictus XVI (93) kampt met gezichtsroos. Volgens 

de Passauer Neue Presse liep hij de huidziekte op tijdens zijn recente bezoek aan 
Beieren, toen zijn broer Georg op sterven lag. Het nieuws raakte zaterdag bekend 
bij de voorstelling van het boek Benedikt XVI. - Ein Leben, de nieuwe 
pausbiografie van de Duitse journalist Peter Seewald. Ook aartsbisschop Georg 
Gänswein, de privésecretaris van Benedictus en prefect van het pauselijke huis, 
was daarbij aanwezig. 

Volgens Peter Seewald, die ook persoonlijk bevriend is met de emeritus, is Benedictus 
nu extreem zwak. Zijn denken en geheugen zijn nog goed, maar zijn stem is nauwelijks 
nog hoorbaar. Seewald maakte ook bekend dat de emeritus paus nog een boek met 
zijn geestelijk testament heeft geschreven, maar de publicatie daarvan zal pas na zijn 
dood gebeuren. 

Hij vertelde ook nog dat de Duitse emeritus paus de wens heeft uitgesproken om na zijn 
dood begraven te worden in de crypte van de Sint-Pietersbasiliek waar ook Joannes 
Paulus II en verschillende andere pausen begraven zijn.   

Bron: Kerknet 



 
 
 
 

Jezuïet in Beiroet getuigt: ‘Het leek wel een aardbeving’ 
Sinds medio jaren 1940 Nederlanders niet meer naar het onafhankelijke Indonesië 
konden, en Franse missionarissen na de onafhankelijkheid van voormalige 
mandaatgebieden niet langer welkom waren in pakweg Libanon en Syrië, zijn vele 
Nederlandse jezuïeten naar het Midden-Oosten getrokken. Vaak passeerden zij 
daarbij langs de Sint-Jozefsuniversiteit van Beiroet, een gerenommeerde 
jezuïeteninstelling die inmiddels bijna anderhalve eeuw oud is. Onder het 
anderhalf dozijn metgezellen van Jezus die er gemeenschap vormen, zijn nog drie 
Nederlanders. 
 
 
Tekst: Benoit Lannoo (Kerknet) 
 
 
Ook de jezuïeten werden natuurlijk getroffen door de explosie die de Libanese 
hoofdstad dinsdag opschrikte, want Saint Joseph ligt in volle stadscentrum, anderhalve 
kilometer van de haven verwijderd. Aan de Sint-Jozefsuniversiteit wordt zowel in het 
Arabisch als in het Frans gedoceerd. 
 
,,Het leek wel op een aardbeving’’, vertelt de nu 77-jarige pater Thom Sicking, emeritus 
professor godsdienstige antropologie en sociologie. ,,Ik was op de achtste verdieping 
van ons gemeenschapshuis en voelde het hele gebouw dansen. Alle ramen vlogen 
meteen uit de vensters, ook vele deuren zijn kapot en overal ligt puin. Gelukkig is 
niemand in huis gewond; een medepater is wel door glasscherven aan het hoofd 
geraakt, maar niet ernstig.’’ 
 
Nu kunnen de jezuïeten in Beiroet wel tegen een stootje, velen onder hen zijn ook 
tijdens de jarenlange burgeroorlog op hun post gebleven. Zo stond Paul Brouwer, die 
enkele weken geleden nog zwaar ziek was na een coronabesmetting, enkele uren na 
de ontploffing al in korte broek mee puin te ruimen. 
 
Kleine zusters van Nazareth 
,,De noordelijke façade van ons gebouw is heel hard geraakt’’, gaat pater Sicking 
verder. ,,Maar ons huis blijkt stevig gebouwd, de structuur ervan is intact. Mijn 
slaapkamer ligt aan de zuidkant, daar is zelfs het raam gespaard gebleven. Ik kon dus 
meteen in mijn eigen bed slapen. Maar woensdagmorgen ging ik, zoals elke dag, de 
heilige mis opdragen bij de Kleine zusters van Nazareth. De schade in de stad is 
nauwelijks te overzien, ik reed met de wagen letterlijk voortdurend over de 
glasscherven.’’ 
 
De Gentse zustercongretatie heeft twee gemeenschappen in Beiroet, samen een half 
dozijn zusters van wie een vijftal Vlamingen. Ook bij hen zijn vele ramen gesneuveld. 
De zusters werken er onder andere al jaren in een Palestijns vluchtelingenkamp. De 
zusters maken zich vooral zorgen om de gewone mensen rondom hen. 
 
Libanese crisis 
Er was al voedseltekort in Beiroet, klinkt het bij de Kleine zusters van Nazareth in 
Gent, en nu de bevoorrading in het gedrang zal komen omdat de haven verwoest is, 
wordt het allemaal zoveel erger. Ook pater Sicking is bijzonder beducht voor de 
gevolgen op de langere termijn voor het al zeer kwetsbare Libanon. 
 
 

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


 
 
 
 

,,De oorsprong van dit drama ligt opnieuw in de onzorgvuldige manier waarop de 
autoriteiten hebben gehandeld’’, zegt hij. ,,Dat zal de woede van vele Libanezen nog 
aanwakkeren. Zij eisen al langer het vertrek, niet alleen van de regering maar van de 
hele politieke klasse. De macht in dit land is in handen van politici die blijkbaar niet 
alleen incompetent zijn maar vaak ook corrupt. Maar deze zijn helaas niet bereid te 
vertrekken.’’ 
 
 

Filmpje over vieren volgens protocol ‘Kerkelijk leven op 
anderhalve meter’ 

 

Sinds 14 juni Sacramentsdag kan in de Katholieke Kerk de communie weer 

worden uitgereikt. De priester gebruikt daarvoor een pincet en staat achter een 
scherm. Het videokanaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, 
katholiekleven.nl, maakte er een filmpje over. Het brengt in beeld hoe vieren 
volgens het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ er uit ziet. 
 
Oude patronen worden doorbroken, terwijl nieuwe routines worden opgebouwd. ,,Het 
gaat nog een beetje zoekend, maar ook heel devoot,’’ vertelt pastoor Arjen Bultsma van 
de Zalige Titus Brandsma parochie in Bolsward over het ontvangen van de communie. 
Hij moest wennen aan de nieuwe manier van vieren maar heeft een team van 
parochianen dat hem helpt bij onder meer het verwelkomen en naar een plek 
begeleiden van de deelnemers aan de mis. 
 
Kijk voor meer ook www.katholiekleven.nl 

Bron: rkkerk.nl 

http://www.katholiekleven.nl/


 
 
 
 

De bizarre geschiedenis van het ‘Ave Maria’ 

Het lied 'Ave Maria' van Charles Gounod is overbekend, maar ken je ook het 

ongewone verhaal over hoe het ontstond? 

 

 

Tekst: Piet De Loof (Kerknet) 

 

 

Het is en blijft razend populair, dat Ave Maria van Charles Gounod. Eigenlijk is het maar 

half van hem: voor de begeleiding leunde hij op Bach (het begin uit Das 

wohltemperierte Klavier). En het was ook nooit als vrome ode aan Maria bedoeld. 

 

Dat ging zo. 

1. Een meditatie zonder tekst 

Oorspronkelijk was het Ave Maria een instrumentaal stukje, een improvisatie. Gounod 

had het tijdens een muziekavond met vrienden uit zijn mouw geschud, meer voor de lol 

dan voor de kunst. Zijn toekomstige schoonvader — zijn vroegere muziekleraar 

bovendien — hoorde hem bezig, noteerde de melodie en zorgde dat ze werd uitgege-

ven: Méditation sur une prélude de Bach was geboren. Het was 1850. 

 

2. Een wereldse tekst en een verdachte opdracht 

Twee jaar later, Gounod is intussen getrouwd met de dochter van de muziekleraar, 

maakt Gounod een nieuwe versie, met tekst van dichter Alphonse de Lamartine, Vers 

sur un album. Le livre de la vie est le livre suprême / Qu’on ne peut ni fermer ni ouvrir à 

son choix... Gounod was er behoorlijk mee in zijn schik. Hij droeg het op aan de jonge 

zangeres Rosalie Jousset. Zij volgde les bij Gounod en hij had er wellicht een flinke 

boon voor. De moeder van de zangeres vermoedde al zoiets en zij vond het ongehoord 

dat de getrouwde Gounod de compositie naar haar — eveneens getrouwde — dochter 

had opgestuurd. Maar ze kwam zelf met een alternatief. 

 

3. Een Latijnse tekst op speciaal verzoek 

Moeder Jousset stuurde de partituur per kerende post terug. Onderaan de verzen van 

Lamartine had ze een nieuwe tekst geschreven: de woorden van het Latijnse 

gebed Ave Maria. Gounod begreep de hint. In mei 1859 werd het Ave Maria zoals we 

het nu kennen voor het eerst uitgevoerd door een grote naam: Marie Caroline Miolan-

Carvalho.  

 

Gounod vond het Ave Maria trouwens maar een onbeduidend stukje, en zou later 

knarsetandend vaststellen dat het zijn meest gespeelde werk werd. 

 

 

 

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

rkwalcheren@zeelandnet.nl 
 

https://www.kerknet.be/auteur/piet-de-loof
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/


 
 
 
 

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!
 

 

 

Eerste eucharistieviering pater Thaddy de Deckere in 
Vlissingen 

Komende zondag, 9 augustus, is er in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen 

een  eucharistieviering, waarin voorgaan emeritus-pastoor Paul de Maat en pater 
Thaddy de Deckere met vocale ondersteuning van enkele leden van het gemend 
koor. 
 
Pater Thaddy de Deckere is door de bisschop per 1 juni 2020 toegevoegd aan het 
pastoresteam van de H. Maria Parochie Walcheren en de Heilige pater Damiaan 
Parochie. Voor pater De Deckere is dit zijn eerste viering in Vlissingen. 
 
De eucharistieviering begint om 10.00 uur. 
 
 
 
 
 
 

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
mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 
 
 
 

Feest en fietsen met Maria 

Het coronavirus heeft de afgelopen maanden het leven, werken en beleven van 

ons, mensen, hardvochtig beheerst. Het overlijden van duizenden mensen, de 
ernstig besmette zieken met langdurige gevolgen; de geïsoleerde mensen achter 
glas; het verdriet; de angst voor besmetting; het op afstand moeten leven; de 
zorg om besmetting tegen te gaan….. 
 
Voeg daarbij de corona-effecten van ontslag, werkloosheid, faillissementen, spanningen 
en onzekerheid voor de toekomst. Een gevolg was ook dat alle acties, evenementen, 
bijeenkomsten en activiteiten stil kwamen te liggen. Er viel niets meer te beleven. 
 
Ook de activiteiten van de werkgroep Aardenburg-Bedevaartstad gingen in lockdown. 
Half augustus vieren we als Parochiekern Zuid van de Parochie Heilige Andreas, onze 
patroondag ter ere van de Heilige Maria Hemelvaart. En daarbij willen we, als alles 
meezit, toch proberen de stilstand te doorbreken. Hoewel met inachtneming van de 
geldende regels en afspraken. 
 
Op zaterdag 15 augustus gebeurt dat met een openluchtmis op het kerkplein. We 
vieren dan om 19.00 uur de eucharistie in openlucht. Het Pastoor Willy Martensplein 
wordt weer compleet ingericht als openluchtkerk. Een bijzondere plek, want in 1604 
werd het katholieken verboden om te kerken. Pas tweehonderd jaar later, in 1804, 
mocht een loods op hetzelfde plein ingericht worden voor de eredienst. In 1850 startte 
men achter die loods met de bouw van de huidige kerk. Zo kwam er ruimte voor het 
kerkplein dat in 2013 zijn huidige naam kreeg. 
 
In de feestelijke dienst gaat pater Tonny Verbraeken voor. Er kan helaas geen koor 
optreden, maar er zal wel solozang en orgelspel zijn. En ieder die dit feest wil 
meemaken, van Eede, Aardenburg of elders heten we van harte welkom op deze 
unieke ‘samenviering’. Aan het eind van de dienst is er ook een processie langs het 
Mariabeeld met het aansteken van de kaarsjes. Het thema van de dienst is WEES 
GEGROET……!! 
 
De volgende dag, zondag 16 augustus wordt de Kapelletjes fietstocht 2020 verreden, 
onder het thema “Wat kapellen vertellen”. Een bijzondere editie….. Dit jaar vindt de 
fietstocht plaats rondom Aardenburg -niet op Belgisch grondgebied- en staat uiteraard 
in het teken van Maria. 
 
Er zijn natuurlijk beperkingen: we rijden niet in een groep met een gids (zoals andere 
jaren het geval was), maar wel individueel of, op eigen verantwoording, in een kleine 
‘familiegroep’. Op basis van een papieren routebeschrijving kunt u dan de route 
afleggen. De routebeschrijving kan afgehaald worden op zondag 16 augustus tussen 
11.30 en 13.30 uur op het kerkplein. Deelnemen kost € 5,00 per persoon. (Kinderen 
onder 15 jaar mogen gratis meerijden). De te rijden afstand is ongeveer 32 kilometer. 

Wat u zoal tegenkomt op deze tocht: de route voert bijvoorbeeld langs plekken waar 
Onze Lieve Vrouw van Aardenburg staat afgebeeld. Verder leiden we u langs plaatsen 
die van belang waren bij de middeleeuwse bedevaarten (bijzondere locaties: waar 
vroeger de grote Mariakerk stond en ook naar het verdronken dorp Hannekenswerve 
met de bijzonder Sint Nicolaaskerk, waar processies naar toegingen vanuit 
Aardenburg). 



 
 
 
 

Op verschillende locaties wordt uitleg gegeven middels foto’s en teksten. Óf een 
verteller geeft uitleg en vertelt een toepasselijk verhaal. 
 
,,Al met al wordt het toch wel een bijzondere tocht, met veel historische 
wetenswaardigheden’’, aldus mede-organisator Leo Ducheine. Op het kerkplein komt 
een kraam voor drankjes en een koopjeskraam met pelgrimsinsignes, boekjes, leitjes 
en kaarsen. Elke deelnemer krijgt een consumptiebon om te verzilveren bij 
Horecagelegenheden op de Kaai. Het is dit jaar de 9e fietstocht en we hopen ook deze 
zonder problemen en pech te volbrengen. 
 
Van harte welkom! 
 
Vanzelfsprekend blijft de organisatie altijd onder voorbehoud, bij nieuwe ontwikkelingen 
rondom de coronaregels. 

Info over de activiteiten 
Leo Ducheine en/of Marc Moens, telefoon: 0117-492415 of mobiel 06-51996052. E-
mail: marcmoens@zeelandnet.nl 

 

 

 

mailto:marcmoens@zeelandnet.nl


 
 
 
 

  

 

 
 

 
 

 

 
 

Wilt u hier adverteren? 
 
 

Neem dan contact op met 
 

Herman Maas: 0118 – 430377 
 
  

 

 

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

 



 

Wereldwijd 40 miljoen complete bijbels verspreid in 2019 

Nog niet eerder werden wereldwijd zoveel complete bijbels verspreid als in 

2019: bijna 40 miljoen. De top vijf van landen waar dit gebeurde, bestond uit 
Brazilië, China, de VS, India en Nigeria. Dat meldt United Bible Societies (UBS), 
het overkoepelend orgaan van de 151 bijbelgenootschappen, vandaag in zijn 
rapport over 2019. Ook onder kinderen werden veel bijbelboekjes verspreid. 
Daarbij speelt de Nederlandse Samenleesbijbel een opvallende rol. 
 
 

 
NBG-buitenlandcoördinator Paul Doth (midden) met beveiligers en de Samenleesbijbel 
 
Tien jaar geleden werden er 30  miljoen complete bijbels verspreid. Dat aantal steeg in 
het afgelopen decennium geleidelijk naar 40 miljoen, meldt de UBS. Latijns-Amerika 
nam daarvan 16 miljoen voor zijn rekening en Azië 10 miljoen. In 2019 werden evenveel 
Nieuwe Testamenten verspreid als in het topjaar 2018: 15 miljoen. Bij elkaar opgeteld 
bestond het aantal in 2019 gedistribueerde bijbels, Nieuwe Testamenten en losse 
bijbelboeken wereldwijd uit 315 miljoen exemplaren, aldus het rapport. Dat is iets 
minder dan in 2018. 
 
Het aandeel digitaal verspreide complete bijbels steeg van 17% in 2018 naar 25% in 
2019. Vooral in Azië, Latijns Amerika, Europa en het Midden-Oosten groeide het aantal 
downloads. Zo’n 10.000 keer betrof dit landen waar christenen onder druk leven, zoals 
Jemen, Irak, Iran en Pakistan, omdat lezers dan geen gedrukte bijbel hoeven te 
verbergen. Al met al groeide de bijbelverspreiding sinds 2010 gestaag naar een hoog 
peil. Door de coronacrisis zal dit niveau in 2020 echter niet geëvenaard worden. 
 
 
 
 



 

Samenleesbijbel wereldwijd succes 
In het UBS-rapport valt het grote aantal bijbeluitgaven voor kinderen op. In 2019 werden 
3,7 miljoen kinderbijbels en -bijbelboekjes verspreid. Daaronder vallen onder meer 
edities in verschillende talen van de Prentenbijbel en de Samenleesbijbel, ontwikkeld 
door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). ‘De Samenleesbijbel is populair zowel 
in Nederland als in andere landen,’ zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Recent 
verscheen een Duitse editie en binnenkort een Franse. Over een Spaanse 
sample werden onze collega’s in Honduras zo enthousiast, dat ze een speciale editie 
ervan compleet vertaalden: de Bibla Familiar 100 pasos. Ze hebben de vragen en 
opdrachten bij de bijbelverhalen geschikt gemaakt voor kinderen hun land. Het NBG 
heeft 30.000 exemplaren gesponsord voor gratis verspreiding. Momenteel wordt deze 
uitgave vertaald in het Arabisch voor christenen in Syrië, Irak, Jordanië en Libanon, en 
in het Portugees voor gebruik in Mozambique, Angola en Portugal.’ 
 
Kinderprojecten in Egypte 
In Afrika werden 1,27 miljoen bijbeluitgaven voor kinderen verspreid, merendeels in 
Egypte. In Afrika is 40% van alle inwoners jonger dan 15 jaar. Voor het Egyptisch 
Bijbelgenootschap heeft het bereiken van de 5 miljoen christelijke kinderen topprioriteit. 
‘Kinderen zijn de toekomst van de kerk,’ zegt Ehab Tanas van het Egyptisch 
Bijbelgenootschap. ‘We zorgen dat ze passend bijbelmateriaal hebben en helpen hen 
bij de toepassing van Gods woord in hun dagelijks leven.’ Daartoe worden onder meer 
festivals, wedstrijden en quizzen georganiseerd. Het NBG sponsorde 110.000 
kinderbijbels en -boekjes. 
 
Nederland 
In Nederland en Vlaanderen blijft  –net als elders in Europa–  het digitaal bijbellezen 
stijgen. Het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap meldden vorig maand in hun 
jaarverslag, dat het aantal gebruikers van bijbelplatform www.debijbel.nl toenam tot 1, 1 
miljoen, en van de app Mijn Bijbel bijna verdubbelde tot 140.000. 

 
Bron: katholiek.nl 
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Gebedsvideo paus Franciscus voor augustus: de wereld van 
de zee 

De wereld van de zee is niet altijd even fraai. Paus Franciscus geeft uitleg in zijn 

maandelijkse video. Klik op: https://youtu.be/XlTm_9OjxzA 
 
Overweging 
Het leven op zee staat vanouds bekend om de vele uitdagingen en gevaren. Zeelieden 
en vissers hebben vandaag nog té vaak te kampen met mensenhandel, dwangarbeid, 
uitbuiting, onmenselijke werkomstandigheden - schendingen van mensen- en 
arbeidsrechten. Dit jaar is het des te penibeler voor hen die tijdens de COVID-19 
pandemie moeten blijven werken en zorgen voor het zeetransport van, onder meer, 
onze eigen levensmiddelen. 
 
,,De coronavirus-pandemie’’, zei paus Franciscus onlangs in een boodschap (17 juni 
2020), ,,heeft zeevarenden enorme aanpassingen opgelegd, waardoor ze veel te lijden 
hebben: lange tijd aan boord van schepen doorbrengen zonder te kunnen uitstappen, 
scheiding van familie, vrienden en geboorteland en angst voor besmetting.’ De 
pandemie is niet louter een gezondheidsprobleem. Zij legt nu overal ter wereld het 
grove sociale onrecht bloot.’’ 
 
Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie van de VN (ILO) zijn er momenteel 
wereldwijd tussen de 150.000 en 200.000 zeevarenden op zee gestrand. Niet weinigen 
kampen met geestelijke gezondheidsproblemen en fysieke uitputting. Een internationale 
overeenkomst over ‘Covid-19 rechten voor zeevarenden’, ondertekend in juni 2020, zou 
hun meer veiligheid moeten bieden. 
 
De paus ondersteunt met deze gebedsintentie op speciale wijze Stella Maris, het 
apostolaat voor zeevarenden, vissers en hun families. Opgericht in 1920 te Glasgow – 
Schotland, bedient deze organisatie met meer dan 200 aalmoezeniers een 300-tal 
havens wereldwijd. Het XXV Wereldcongres van Stella Maris / Apostolaat van de 
Zee en hun eeuwfeest, dat dit jaar had moeten doorgaan, is vanwege de pandemie 
uitgesteld naar volgend jaar: van 3 tot 8 oktober 2021. 
 
* Dat door ons wereldwijd gebed en medeleven gestrande zeelui zich niet meer 

alleen weten in hun moeilijke situatie 
* Wij bidden voor meer eerbied en waardering voor hen die leven en werken op 

zee. 
 

Bron: Kerknet 

 

 

 

Deze nieuwsbrief bereikt wekelijks meer dan duizend lezers! 
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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 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. U leest u er meer over in onze nieuwsbrief 
van volgende week. 

■ 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. 
 
 
 
 

 
 

Dankbaarheid is het geheugen 
van het hart!! 



 

 

 

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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