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Processie naar Mariakapel in Ovezande 

Komende zondag, 16 augustus,  om 9.30 uur is er een bijzondere viering in de 

R.-K.-kerk Onze lieve vrouw Hemelvaart van Ovezande in verband met het feest 
van Maria Tenhemelopneming, patrones van de kerk. Voorganger in deze viering 
is pastoraal werkster Alida van Veldhoven. 
 
De muzikale ondersteuning van de viering wordt verzorgd door een kleine delegatie van 
gemengd koor Pius X. Aanmelden vooraf voor deze viering is niet nodig. Er zal wel bij 
de ingang van de kerk een registratie zijn van de deelnemers. Ook worden de 
noodzakelijk Coronarichtlijnen (1,5 meter afstand, gebruik van handgel) in acht 
genomen. 
 
Na afloop van de viering wordt in processie naar de veldkapel aan de Oud Ovezandse-
weg gelopen (circa 500 meter wandelen). Deze processie is Coronaproof te 
organiseren. 
 
Bij de kapel is gelegenheid voor enkele gebeden. U kunt bloemen Achterlaten. Hiervoor 
is een aantal vazen neergezet. De bijeenkomst zal worden afgesloten met koffie, thee 
en (natuurlijk op 1,5 meter) ontmoeting en gesprek. 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 Een gebed tot Maria 
 

,,O goede Moeder, Onze Lieve Vrouw ter Nood, 

Wij geloven in uw zorg, in uw medeleven 

en uw voorspraak bij Jezus uw Zoon. 

Daarom komen wij vol vertrouwen tot u 

en wij vragen door U aan de Heer: 

Bevrijd ons land van de Corona-epidemie, 

genees en sterk de zieken en zegen hen die zorg voor hen dragen. 

Geef wijsheid aan onze bestuurders en geef dat wij spoedig 

weer kunnen samenkomen om ons geloof te vieren. 

Bevrijd ons van onrust en angst, verlicht ons in pijn en verdriet. 

Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten, 

geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen, 

geef ons licht waar het donker is. 

Maria, bescherm ons en onze dierbaren, 

geef ons overgave aan de wil van de Vader 

en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon. 

Amen’’ 

 

 
Deze opname uit de basiliek van Onze Lieve Vrouwe Sterre der Zee in Maastricht is zo 

uniek, omdat de foto werd gemaakt toen er niemand in de basiliek aanwezig was. In alle 

jaren dat ik de basiliek bezoek, heb ik dit nooit eerder gezien. Normaliter kun je altijd 

over de hoofden lopen. Nu heerst het Coronavirus! 

Tekst en foto: © Peter Vrancken 



 
 
 
 

Lezingen en overweging bij de 19e zondag door het jaar. A- 
Cyclus. 9 augustus 2020. 
1 Kon. 19,9a.11-13a. Antwoordpsalm 85. Romeinen 9,1-5. 
Mt.14,22-33. 
 

 

Tekst: René Heinrichs, aalmoezenier b.d. 

 

 

Het evangelieverhaal van vorige week zondag lijkt wel gemaakt voor onze tijd. Het 

stormt vaak in ons leven. De storm van tegenslag, van mislukking, van ruzie in het 

gezin, in de familie, met collega’s, met de baas. Of de storm van armoede, pijn en 

verdriet, ziekte en dood. Nu heel actueel weer de storm van oorlog in Libanon. Stormen 

genoeg die dikwijls totaal onverwacht op ons afkomen. Zoals de storm van het 

Coronavirus, van een herseninfarct bij een van mijn oud- professoren. De storm van het 

Coronavirus brengt nogal wat ellende over ons: faillissementen van ondernemingen, 

van toerisme, van evenementen. Van werkloosheid en schulden die de toekomst 

hypothekeren. Van miljoenen mensen die besmet zijn, van honderdduizenden doden, 

van miljoenen nieuwe armen, zo arm dat ze honger lijden. De storm van overvolle 

ziekenhuizen, met dokters, verpleegkundigen, en vrijwilligers die afgepeigerd zijn, 

kapotgewerkt, soms radeloos door de overbelasting. 

 

Maar ook zonder het coronavirus kennen we heel wat stormen. Stormen door onmacht 

om in te gaan tegen het kwaad in onszelf en in de wereld. Stormen door ons zwak 

geloof, onze twijfels, ons gebrek aan edelmoedigheid, onze mislukking om nederig van 

hart te zijn, om te troosten, zachtmoedig te zijn, om goede christenen te zijn. Stormen in 

ons privéleven. Relaties die onder druk staan, huwelijken die op de klippen lopen, een 

baan die echt alles van je vraagt en geen ruimte meer laat voor vrije tijd. Bazen die 

mensen overvragen ook in deze hete tijden door ze te willen laten overwerken zelfs na 

negen uur in een hete hal te hebben gewerkt! 

 

Stormen ook die onze kerk treffen. Stormen van leegloop, maar ook van kerken die 

helemaal tegen de zin van de gemeenschap gesloten worden. Hoe verstandig en wijs 

dit besluit dan ook is! Stormen van schandalen, maar ook van tegenkanting en 

christenvervolging in meer en meer landen. Stormen van ontgoocheling van zovelen, 

omdat de kerkelijke wetten dikwijls boven die ene wet van Jezus gesteld worden: zijn 

Wet van Liefde voor God, voor JEZELF, voor de naaste. Stormen ook van groeiend 

ongenoegen en verontwaardiging, omdat de kerk weigert te leven te leven in deze tijd, 

en geen oog wil hebben voor de veranderende wereld, met andere mensen, met andere 

visies, andere problemen en andere hoop dan honderd jaar geleden. Stormen ook van 

ontgoocheling door tekortschietende pastores die nu in deze tijd van nood niet thuis 

geven en zich verstoppen achter wetten en hiërarchie. 

 

De apostelen maken ook een storm mee. Ze worden bang. Ze zien door die angst niet 

dat Jezus hen tegemoet komt in de storm. Pas als Jezus zegt: ”Vrees niet. Ik ben het”, 

en in de boot stapt wordt het goed. De wind ging liggen. Jezus loopt letterlijk het kwaad 

onder de voeten. Jezus zegt dat ook tegen ons als het stormt in ons leven. Hij komt je 



 
 
 
 

tegemoet. Hij is in de storm. Hij zegt dat ook tegen de Kerkleiders en roept hen op niet 

te navelstaren maar de Weg van Hem te gaan. Dan gaat de storm liggen. 

Is dat ook niet wat Elia overkwam? Hij werd gevraagd door god wat hij eigenlijk kwam 

doen. En Elia antwoordde dat hij god kwam dienen. En die god wilde zich aan hem 

openbaren. Niet in de storm was hij, niet in het onweer maar in de stilte. 

 

Jezus vraagt aan Petrus: ,,Kleingelovige, waarom hebt gij getwijfeld?’’ Dat vraagt hij ook 

aan ons, niet één keer, maar heel vaak want misschien groeit in ons soms de twijfel 

over god, over Jezus, over de Verrijzenis. Twijfel over de kern van ons geloof. 
 
Wat zou het heerlijk zijn als we alleen maar zouden geloven dat de wind gaat liggen als 
Jezus in de boot stapt, en dat er door zijn aanwezigheid geen storm meer is, niet in ons 
leven, niet in de wereld, niet in de kerk. Geloven dat God de Heer geen storm, geen 
aardbeving en geen vuur is dat alles verbrijzelt, maar een zacht bruisend briesje van 
liefde en vrede. Een briesje dat ons uitnodigt met Hem mee te varen. Laten we dat 
doen: meevaren met onze god van liefde en vrede. Amen. 
 
 
 

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!
 

 

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! 
 
 

Verhaal van pater Thaddy de Deckere opgenomen in weblog 

In onze vorige nieuwsbrief publiceerden we een bijzonder lezenswaardige 

bijdrage van de hand van pater Thaddy de Deckere. Inmiddels is zijn bijdrage ook 
opgenomen in de weblog van het Bisdom Breda. 

mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl
mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl
https://www.bisdomvanbreda.nl/weblog-pinksterestafette/#6aug


 
 
 
 

 

 
 

Toeristenkerk Haamstede: eucharistieviering op het 
Feest van Maria Tenhemelopneming 
 
Komende zondag, 16 augustus, om 11.00 uur in de R.-K. kerk  ‘Onze Lieve 
Vrouwe Op Zee’ aan de Serooskerkseweg 2 in Haamstede. 
 
Voorganger is pater Thaddy de Deckere 
 
Deze viering is in de open lucht op de patio bij de kerk. U hoeft zich niet vooraf 
aan te melden! 
10.45 uur Samen liederen zingen   
11.00 uur Eucharistieviering, gevolgd door een stille tocht  naar de plaats in de  
duinen waar de Mariakapel heeft gestaan. Daar brengen we een bloemenhulde aan de 
Moeder van onze Verlosser. 
 
Tijdens de terugtocht mogen we onze ervaringen met elkaar delen en genieten van een 
lunch, die dan klaar staat op de patio. 
 
Iedereen is Welkom! 
 

 
Nieuwsbrief H. Maria Parochie Walcheren 

 
Natuurlijk als eerste met het laatste nieuws! 

 



 
 
 
 

Weer een opkikker van R.-K. werkgroep Ter Reede 
 

De leden van de werkgroep Ter 

Reede hebben zich, ter gelegenheid 
van Maria Tenhemelopneming, de 
afgelopen weken weer verdienstelijk 
gemaakt met het ontwerpen van 
kaarten voor ouderen in Middelburg 
en Vlissingen. 
 
De kaarten zijn inmiddels bezorgd. 
 
 

 
 

 



 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
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/


 
 
 
 

Internationale golf van solidariteit voor Beiroet 

Caritas International, Kerk in Nood, L’Œuvre d’Orient: christelijke organisaties zijn 

solidair met Libanon. 
 
 
Tekst: Benoit Lannoo (Kerknet) 
 
 
Na de immense explosie van een havenopslagplaats met bijna drieduizend ton 
ammoniumnitraat in de Libanese hoofdstad Beiroet vorige week dinsdag  -waarbij meer 
dan honderd dodelijke slachtoffers en meer dan 5.000 duizend gewonden vielen- 
worden wereldwijd allerlei solidariteitsacties opgestart. Naast hulporganisaties als het 
internationale Rode Kruis en het kinderfonds Unicef van de Verenigde Naties, schieten 
ook talloze christelijke hulporganisaties in actie. De meerderheid van die organisaties 
zijn al langer in Libanon actief en zij hebben daar lokale antennes waarmee zij snel hulp 
kunnen bieden. 
 

 

Vrijwilligers helpen het puin ruimen. Foto: © Caritas International 
 

Caritas International 
De Belgische afdeling van Caritas International heeft alvast 50.000 euro aan de 
zusterorganisatie in Libanon overgemaakt en vraagt de Belgen genereus te zijn. ,,Onze 
medische centra worden overspoeld’’, getuigt Rita Rhayem, directrice van Caritas 

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


 
 
 
 

Libanon. 
Caritas is een van de grootste niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) in Libanon, 
met bijna negenhonderd werknemers en honderden vrijwilligers. Caritas Libanon is over 
het hele grondgebied operationeel, onder meer met medische centra en een tiental 
mobiele klinieken. De situatie is alarmerend, om niet te zeggen apocalyptisch. 
 
Giftige stoffen 
,,De ziekenhuizen in Beiroet die niet verwoest zijn, liggen overvol. Zij hebben van alles 
te kort’’, voegt Rhayem eraan toe, ,,ook voedsel voor de patiënten. Bovendien vrezen 
wij dat de toestand de komende dagen nog verergert door de giftige stoffen die bij de 
explosie vrijgekomen zijn en wij proberen ons daarop zo goed mogelijk voor te 
bereiden, want onze medische centra zijn daar nu niet voor uitgerust. Ook de kantoren 
van Caritas Libanon werden trouwens door de explosie getroffen. Toch zijn meer dan 
honderd jongeren en het personeel van Caritas Libanon volop bezig slachtoffers te 
helpen.’’ Jonge vrijwilligers van Caritas bereiden ook maaltijden voor armen in de stad. 
 
Kerk in Nood 
De pauselijke hulporganisatie Kerk in Nood, die al lang in Libanon actief is, zet 
eveneens in op voedselpakketten. Het hoofdkwartier in het Duitse Königstein heeft 
daarvoor een kwart miljoen euro vrijgemaakt. Kerk in Nood concentreert zich in eerste 
instantie op de armste gezinnen van de Libanese hoofdstad. Libanon-expert Samer 
Nassif van Kerk in Nood getuigt dat de christelijke wijken van de stad volkomen 
verwoest zijn. ,,Tientallen woningen en minstens tien kerken zijn vernield, in de hele 
stad zijn wellicht driehonderdduizend mensen dakloos geworden.’’ 
 

 
Overal zijn er handen tekort om de gewonden te helpen. Foto: © Caritas International 



 
 
 
 

 

 
Franstalige christelijke scholen 
De Franse hulporganisatie L’Œuvre d’Orient had al voor de explosie van dinsdag 
regelmatig alarm geslagen over de situatie in Libanon. Door de financieel-economische 
crisis en de groeiende armoede was de directeur van L’Œuvre d’Orient, mgr. Pascal 
Golnisch, er immers voor beducht dat een aantal christelijke scholen in september niet 
meer konden opstarten. Het Franstalige christelijke onderwijs in Libanon is bijzonder 
inclusief en vormt aldus een belangrijke troef voor de toekomst van het land. Deze 
explosie is een extra crisis te midden van een crisis, klinkt het bij L’Œuvre d’Orient. 
 
,,Door deze explosie is een deel van de binnenstad van Beiroet van de kaart geveegd, 
en daar liggen met name een aantal historisch christelijke wijken, 
zoals Gemmayse, Mar Mikhael, Achrafieh en Bourj Hammoud. In die wijken moeten we 
zo snel mogelijk de ziekenhuizen en dispensaria die tot de kerk en de congregaties 
behoorden, kunnen herstellen’’, zegt mgr. Golnisch, ,,want daar worden altijd patiënten 
uit alle sociale lagen van de bevolking en van alle religies verzorgd. Daarnaast moeten 
we er ook voor zorgen dat de scholen in september weer open kunnen gaan.’’ 
 
Het is op aandringen van L’Œuvre d’Orient dat de Franse president Emmanuel 
Macron het rampgebied daags na de ramp heeft bezocht. 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

Gebed en financiële steun voor Beiroet 
Paus Franciscus en kardinaal Boutros Raï roepen op tot hulp 

Op 4 augustus werd Libanon plotseling getroffen door een verwoestende 

explosie in de haven van Beiroet. Een aanzienlijk deel van de hoofdstad werd 
verwoest en zwaar beschadigd, met vele doden, gewonden en duizenden dakloze 
mensen tot gevolg. Beiroet en Libanon leven in kwetsbare omstandigheden. 
 
Tijdens zijn toespraak bij het Angelus-gebed op zondag 9 augustus in Rome riep paus 
Franciscus op om internationale hulp. Vanuit Libanon heeft kardinaal Boutros Raï 
opgeroepen tot solidariteit en financiële steun. De Nederlandse bisschoppen geven 
gehoor aan de oproepen van de paus en de kardinaal, en vragen op hun beurt om 
zondag 16 augustus in de parochies en instellingen te bidden voor de bevolking van 
Libanon, in het bijzonder voor de bewoners van Beiroet die het slachtoffer zijn van deze 
ramp, en een collecte te houden of een donatie te doen ten behoeve van de bevolking 
van Beiroet. 
 
Kerk in Nood 
Momenteel organiseert Kerk in Nood een campagne van solidariteit voor Libanon. Via 
Kerk in Nood zijn directe contacten met verschillende kerkelijke projecten, o.a. 
voedselpakketten voor getroffen gezinnen en andere hulp: NL64FVLB0227175484 t.n.v. 
Kerk in Nood (’s Hertogenbosch) o.v.v Beiroet. 
 
Samenwerkende hulporganisaties 
De samenwerkende hulporganisaties (SHO) zijn in Nederland een nationale actie 
gestart via Giro 555, ten behoeve van directe noodhulp zoals medische zorg, veilig 
drinkwater, onderdak en psychosociale hulp, waarbij Cordaid nauw samenwerkt met 
Caritas Libanon: NL08INGB0000000555 t.n.v. SHO o.v.v. samen in actie voor Beiroet. 
 
Voorbede voor komende zondag 16 augustus in parochies en instellingen: 
Naar het voorbeeld van een Kananeese vrouw in de streek van Tyrus en Sidon, in het 
huidige Libanon, bidden we met volharding voor de slachtoffers van de verwoestende 
explosie in Beiroet en voor allen die zich in hun wanhoop tot God keren: dat de 
inwoners van Libanon Gods barmhartige liefde mogen ervaren in de steun van hun 
naasten, dat het land bestuurd mag worden met wijsheid en rechtvaardigheid.  

Bron: Bisdom Breda 

 

 

 

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

rkwalcheren@zeelandnet.nl 
 

 

 

https://kerkinnood.nl/
mailto:rkwalcheren@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! 

 



 

Afsluiting Pinksterestafette te volgen via livestream 
De Pinksterestafette van het Bisdom Breda wordt op zaterdagavond 15 augustus 
afgesloten in de Onze Lieve Vrouwe van Lourdeskerk in Bergen op Zoom. Tijdens de 
eucharistieviering van Maria Tenhemelopneming wordt het pinkstervuur onthaald dat in 
de afgelopen maanden langs alle parochies van het bisdom is gegaan. De viering 
begint om 19:00 uur en is te volgen via het YouTubekanaal van het bisdom. 
 
Samen met het pinkstervuur, wordt ook de geloofsbrief overhandigd die parochianen 
van de H. Damiaanparochie schrijven aan de Lievevrouweparochie. In de weblog is te 
volgen hoe parochies geloofsgesprekken houden en elkaar geloofsbrieven schrijven. 
 
Patroonsfeest Bisdom Breda 
Maria Tenhemelopneming is het patroonsfeest van het Bisdom Breda. In het rode 
beeldmerk van het bisdom komt het hoogfeest terug. Lees meer achtergrondinformatie 
over Maria Tenhemelopneming via rkliturgie.nl 
 
 

 

 

Liturgie 
De livestream op 15 augustus volgt de liturgie van de dagmis: 

▪ Eerste lezing: Apokalyps 11, 19a; 12, 1. 3-6a.10ab 
▪ Tussenzang: Psalm 45 (44), 10bc, 11-12ab, 16 
▪ Tweede lezing: 1 Korintiërs 15, 20-26 
▪ Evangelielezing: Lucas 1, 39-56 

 
Meer informatie 
bezoek de website van de Lievevrouweparochie in Bergen op Zoom 

Bron: Bisdom Breda 

https://www.youtube.com/user/BisdomBreda
https://rkliturgie.nl/liturgische-catechese/hoogfeest-van-maria-tenhemelopneming
https://rkliturgie.nl/liturgische-catechese/hoogfeest-van-maria-tenhemelopneming
https://www.lievevrouweparochie.nl/


 

Open dag - ‘Welkom, dicht bij Huis’  
22 augustus op terrein Broeders van Huijbergen 

Het museum, een nieuwe leefgemeenschap, de tuinen en een oudere maar nog 

steeds actieve broedergemeenschap. Voldoende dynamiek voor een open dag! 
Op zaterdag 22 augustus bent u van 12.00-17.00 uur van harte welkom om te zien, 
te horen en te proeven wat de broeders, het Wilhemietenmuseum en de 
Franciscaanse Leefgemeenschap de Huijberg te bieden hebben. Loop binnen!  
Toegang is vrij, via oprijlaan Staartsestraat 2.  
 
Tijdens deze open dag kunt u een kijkje nemen in het museum waar de geschiedenis 
van Wilhelmieten en Broeders van Huijbergen te vinden is. Er zijn korte workshops en 
introducties (beeldhouwen, Bachmuziek, Japanse gevechtssport, labyrint lopen). 
 
In de tuin kunt u rondkijken, wandelen en informatie vinden over Franciscaans leven en 
ecologie, gezonde voeding en Bewust Natuurlijk Leven, thee en kruiden, 
bezinningsactiviteiten en gastenverblijf. De Huijberg vertelt over haar tuin geheel 
ingericht volgens het oude concept van de permacultuur. De kapel van de broeders is 
open voor een moment van stilte of een kaarsje. En altijd al benieuwd geweest naar de 
40 vergroeningsstappen die u zelf kunt zetten? Uiteraard is er ook gelegenheid voor 
een hapje en een drankje op ons terras. Om 17.00 uur wordt de dag afgesloten met een 
speciale vesperviering in de Kapel van de Broeders. 
 
De open dag vindt buiten plaats, daarmee is er voldoende ruimte om 1,5 meter 
afstand te bewaren. Bij het museum geldt een maximaal aantal mensen dat 
tegelijk naar binnen mag.  
 
Welkom, dicht bij Huis!  
 
Meer informatie en programma vindt u op onze websites en Facebookpagina’s 
www.broedersvranhuijbergen.nl  
www.dehuijberg.nl  
 
 
 
 

 

 

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

rkwalcheren@zeelandnet.nl 
 
 
 

http://www.broedersvranhuijbergen.nl/
http://www.dehuijberg.nl/
mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 

Achttien Coronabesmettingen in het klooster van Assisi 

Na de besmetting van acht novicen brak even paniek uit en werden alle 

kloosterlingen in Assisi op mogelijke coronabesmetting getest. 

 
Zicht op de Sint-Franciscusbasiliek in Assisi. © Babs Mertens 

 

Ook het beroemde klooster van de franciscanen in Assisi bleeft niet gespaard van de 
coronapandemie. Nadat eerder al acht novicen van het Sacro Convento di 
Assisi positief hadden getest, werden afgelopen maandag ook nog eens tien 
besmettingen vastgesteld bij de Franciscaanse minderbroeders van het klooster. 
 
Volgens woordvoerder Enzo Fortunato van het klooster werden de novicen al meteen 
na de eerste indicaties van de andere kloosterlingen geïsoleerd. Maar dat kon niet 
beletten dat ook anderen besmet raakten. ,,Toch streven wij ernaar dat broeders van de 
gemeenschap hun engagement voortzetten om te bidden en pelgrims en toeristen te 
verwelkomen die de Franciscaanse basilieken willen bezoeken. Naast de maatregelen 
die al van kracht waren, hebben wij extra veiligheidsmaatregelen genomen.’’ 

Bron: Kerknet 



 

 

 
 

 
Hoe gaat het met de zeevarenden? 

U hebt vast al met enige regelmaat gehoord dat er nog heel veel zeevarenden 

niet naar huis kunnen. Dit is een wereldwijd probleem. Er zijn zeevarenden die al 
12, soms 14 maanden aan boord zitten en nog niet weten waar ze aan toe zijn, 
wanneer ze naar huis mogen. Ook zij maken zich zorgen om hun familie. 
 
 
Tekst: Marianne Kloosterboer, voorzitter Mission to Seafarers Vlissingen. 
 
 
Het Zeemanshuis in Vlissingen moest in maart ook de deuren sluiten vanwege de 
Covid-19 pandemie. Er kwamen al niet veel zeevarenden meer, omdat ze toen al niet 
van boord mochten om bijvoorbeeld een boodschap te doen. Onze havenpastor en de 
scheepsbezoekers hebben dit probleem opgepakt en zijn naar de schepen gegaan om 
telefoonkaarten te verkopen. Ze mochten niet aan boord, maar deden dit met behulp 
van een emmer. Op deze manier konden de kaarten verkocht worden en dat is 
belangrijk voor het contact met het thuisfront. 
 
 
 
Ondertussen is het Zeemanshuis weer 
open, maar er komen nog maar 
mondjesmaat zeevarenden van de 
schepen. 
 
Rederijen en kapiteins verbieden hen in 
de meeste gevallen om van boord te 
gaan. Ze zijn heel bang voor een Covid-
19 uitbraak als ze midden op zee zitten. 

Opvarenden in de Vlissingse haven 
 

 
Als Zeemanshuis proberen we geregeld aandacht te vragen voor de penibele 
situatie van deze beroepsgroep. Laten we ze vooral niet vergeten. 
 
En mocht u nog tijd over hebben, wij kunnen nog mensen gebruiken die mee 
willen helpen in de winkel. 
 
U kunt zich aanmelden via dit email adres: kloosdijk@zeelandnet.nl 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyorHHuZ_MAhVFfRoKHdafABUQjRwIBw&url=http://www.missiontoseafarers.org/privacy-policy&psig=AFQjCNFZzxa6Kfe5JE45OSzzZPxpC5hpkw&ust=1461318442887877
mailto:kloosdijk@zeelandnet.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren op een artikel? 

Mail de redactie op het juiste adres: rkwalcheren@zeelandnet.nl 
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Nationale Raad voor Liturgie biedt twee gebedsteksten aan 
om te bidden voor vrede 

Deze dagen is het 75 jaar geleden dat de bombardementen met atoombommen 

plaatsvonden op de Japanse steden Hiroshima (6 augustus 1945) en Nagasaki (9 
augustus 1945) en op zaterdag 15 augustus 1945 kwam officieel een einde aan de 
Tweede Wereldoorlog in het toenmalige Nederlands Indië, het huidige Indonesië. 
 
In de komende dagen worden gelovigen in parochies en instellingen uitgenodigd om in 
de viering van de eucharistie en in het getijdengebed bijzonder tot de Heer te bidden 
om vrede voor onze wereld als ons gemeenschappelijk huis, en bewust als christenen 
stil te staan bij de vrede als opdracht en gave. 
 
De Nationale Raad voor Liturgie (NRL) biedt daartoe twee gebedsteksten aan: 
 
Intentie voor het universeel gebed (voorbede) in de eucharistie: 
Bidden we voor de vrede in de wereld:  
dat iedere gelovige in woord en daad getuigt van God die liefde is,  
en er een einde komt aan alle geweld waarmee mensen elkaar naar het leven staan. 

Intentie voor de intercessies van het getijdengebed (avondgebed): 
Breek de macht van het kwaad dat mensen treft, * geef dat wij elkaar dienen in vrede 
en gerechtigheid. 

 
 
 
 
 
 
 

 

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. U leest u er meer over elders 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. 
 
 
 
 

 
 

Steek eens een pluim 
op de hoed van een ander!! 



 

 

 

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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