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Collecteopbrengsten van Caritas in juli en augustus 

De collecte van Caritas Walcheren in de maand juli 2020 werd gezamenlijk 

gehouden met Caritas in de H. pater Damiaanparochie en wel ter gelegenheid van 
de installatie van pater Thaddy de Deckere. 
 
 
Deze gezamenlijke collecte bracht het mooie bedrag op van € 1.038,60 en was 
bestemd voor een door pater De Deckere gekozen project in India, het land waar hij zo 
lang werkzaam is geweest. Het bedrag is inmiddels overgemaakt naar de rekening van 
de paters van Mill Hill. 
 
 
Collecte augustus 
In de maand augustus collecteerde Caritas in de H. Maria Parochie Walcheren voor de 
Kledingbank Walcheren. In de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen werd een bedrag 
van € 41.05 ingezameld. Daarnaast werd via de bankrekening van Caritas Walcheren 
nog een bedrag van € 185.00 bijgeschreven. Totaal werd dus voor de kledingbank 
Zeeland een bedrag van € 226.05 ingezameld.  
 
 
Het bedrag dat in Middelburg is ingezameld, is nog niet bekend en hoort u op een 
later tijdstip van ons. 
 
 
 



 
 
 
 

Lezingen en overweging bij deze lezingen van de 22ste 
zondag door het jaar, A- cyclus, 30 augustus 2020. 
Jeremia 20,7-9; Antwoordpsalm 63; T. L. Brief van Paulus 
aan de Romeinen 12, 1-2 en het Evangelie volgens Mt.16, 21-
27. 
 
 
Tekst: René Heinrichs, aalmoezenier b.d. 
 
 
 
We leven in vreemde tijden. Bij velen komt het gevoel op dat wij mensen veel verliezen. 
We verliezen bijvoorbeeld vrijheid door de beperkingen die ons opgelegd worden. Wij 
westerse mensen vinden dat we absoluut vrij zijn om te doen en laten wat we willen. 
Ongeluk en ziekten worden dan ook gezien als zeer grote ongewenste gasten. Die 
moeten er eigenlijk niet zijn. Die begrenzen onze vrijheid. Maar ja die maken deel uit 
van ons leven, graag of niet, gewenst of niet. En we moeten er mee leren omgaan. 
 
Soms echter nemen mensen beperkingen van hun vrijheid juist op zich omdat deze een 
gevolg zijn van hun droom of ideaal dat ze nastreven. En dat kan ver gaan. Komende 
zaterdag begint de Tour de France, toch nog ja. De renners hebben er erg veel voor 
over om weer in conditie te komen. Hoogtestages, door weer en wind trainen, veel van 
huis zijn bijvoorbeeld. En dat omwille van misschien een kinderdroom, omwille van eer, 
roem, geld en soms omdat ze niet(s) anders kunnen. Misschien kent u mensen in uw 
leven die door hun droom na te jagen zelfs zover zijn gegaan dat ze daarbij hun leven 
hebben gelaten? 
 
Aan kinderen wordt vaak gevraagd wat ze willen worden, wat hun droom, hun ideaal is. 
Als kinderen dit al weten dan is het heerlijk om ze zich daarvoor te zien inzetten. En als 
het dan ook nog lukt zijn we allen gelukkig hiermee. We vergeten dan graag wat we 
hebben moeten missen om bij dit ideaal uit te komen. Als echter het ideaal niet gehaald 
wordt, waar bijvoorbeeld te hoog gegrepen wordt, waar de capaciteiten niet toereikend 
zijn, waar bijvoorbeeld tentamens en examens niet gehaald worden kan er veel verdriet 
ontstaan, kunnen kinderen, mensen vastlopen, ziek worden, verslaafd raken ja zelfs uit 
het leven stappen. Vreselijk.  
 
Ik hoop dat in zulke gevallen waarin mensen tegenslag ervaren dat ze hierover kunnen 
praten, hun vragen en angsten kunnen uiten, de vraag naar de zin van dit alles durven 
en kunnen stellen en dat die vragen worden beluisterd en worden opgepakt. Dat er ook 
mensen zijn die hiernaar kunnen luisteren en een nieuwe weg kunnen wijzen. 
 
Tegenslag, verlies leiden is van alle tijden: tegenslag hoort bij het menselijk leven, 
individueel en collectief. We kunnen daarin geholpen worden door de traditie. Wat 
vandaag is, is eerder geweest. Kijken we eens naar de lezingen van vandaag. 
 
Jeremia wordt als het ware bij de keel gegrepen door God. Jeremia kan niet anders dan 
God te volgen ook al weet hij dat hij door te spreken in de naam van God, en dat 
betekent het woord profetie, hij met zijn eigen leven gevaar loopt. 



 
 
 
 

Maar Jeremia staat in vuur en vlam. Hij moet God volgen ook al klaagt hij steen en 
been. Daar komt het woord jeremiëren vandaan! 
 
Paulus wijst erop dat wij mensen als we God volgen moeten afzien van wat de wereld 
met zijn eisen van ons vraagt. Het gaat om het geestelijke heil en iet om het verweven 
van zoveel mogelijk materiele spullen op aarde. Geestelijk werk staat voorop. 
 
En dan Jezus. Hij weet dat hij moet opgaan naar Jeruzalem. Hij weet dat de uiterste 
consequentie van zijn inzet voor God de kruisdood is. En als hij dit zegt aan de 
apostelen protesteert Petrus, en niet een beetje. Petrus snapt niet dat de inzet voor God 
en de mensen die consequentie kan hebben: jouw eigen leven verliezen! Die arme 
Petrus: eerst het compliment krijgen van Jezus dat hij goed gezien heeft dat Jezus de 
Messias is en dan uitgefoeterd worden door diezelfde Jezus dat hij niet snapt waarmee 
Jezus eigenlijk bezig is en wat dat kan kosten bij jezelf. Het is natuurlijk ook wat: Jezus 
volgen is niets voor watjes, niets voor hen die slechts aanzien en eer zoeken. Neen 
inzet voor Gods wereld vergt moed, durf, kracht, geloof en vooral doorgaan. En wordt 
niet beperkt tot een liturgie waarin we god prijzen en loven en danken. 
 
In de geschiedenis zijn heel wat christenen omwille van hun geloof in die betere wereld 
waarin de mensen gelukkig zijn, gezien worden, bevrijd worden van onderdrukking, van 
geweld, geloof in vrede voor iedereen gedood en vermoord. Denk aan Dietrich 
Bonhoeffer, aan de H. Zr. Marie Adolphine en haar gezellen in China in 1900 
bijvoorbeeld. En dat gebeurt nog steeds. 
 
In Nederland en West Europa sinds de neergang van het nationaalsocialisme en 
communisme misschien niet meer. De grote strijd tussen de drie ismen is door het 
christelijk geloof tot zover hier gewonnen. Maar in andere delen van de wereld geven 
nog dagelijks mensen hun leven omwille van het geloof. 
 
Van ons worden andere consequenties gevraagd. Inzet voor een schonere lucht, voor 
een respectvolle omgang met dier en mens, voor een eerlijkere verdeling van goederen 
en geld. En dat kan ook veel kosten. Maar de beloning zal groot zijn. Welkom zijn bij 
Jezus in het Nieuwe Jerusalem! 
 
Sterkte allen. 
 

 
 
 

 

Wilt u ons kopij sturen? Graag. 
 

Lees voor de zekerheid de spelregels in de disclaimer!! 
 

 
 



 
 
 
 

HOOP als bewuste keuze (5) 

In dit vijfde artikel over de missionaire opdracht van alle gelovigen wordt kort stil 

gestaan bij de stand van zaken rond het thema van de Nederlandse bisschoppen 

voor de conferentie die in maart van dit jaar zou worden gehouden in 

Oudenbosch ‘Als God renoveert’. Dit thema is ontleend aan het boek van de 

Canadese priester James Mallon waarin hij zijn ervaringen beschrijft bij het 

revitaliseren van parochies. Een boek dat pleit voor een omslag in de kerkpraktijk 

van onderhoud naar bloei. In deze conferentie zou aandacht worden besteed aan 

zijn beproefde manier van parochievernieuwing in een periode van crisis. Door de 

Coronacrisis is deze conferentie uitgesteld, maar het (kerkelijk) leven staat niet 

stil. 

 

 

Tekst:: Han Bleyenbergh 

 

 

Ondanks dit uitstel wordt er in de parochies, de samenwerkingsverbanden en de 

bisdommen in de komende tijd toch al met dit onderwerp gewerkt en kunnen gelovigen 

zich nu al bezighouden met hun missionaire roeping. Een oproep aan de gelovigen die 

sinds het Tweede Vaticaans concilie steeds luider klinkt, maar slechts moeizaam wordt 

opgevolgd. Het is dan ook gewenst dat we gaan beseffen dat het getuigen over 

Christus’ boodschap niet enkel een taak is van de gelovige gemeenschap, maar dat het 

ook een opdracht is aan ieder van ons afzonderlijk. Die persoonlijke getuigenis kunnen 

we afleggen wanneer we als gelovigen samenkomen, maar ook thuis, op ons werk en in 

het contact met anderen. Niet alleen in woord, maar ook in daad (1 Petr.2:9). 

 

De eerste Christenen - zo lezen we in de Handelingen en de brieven van de apostelen - 

waren en werden goed onderlegd, kregen verantwoordelijkheden en namen geen blad 

voor de mond. De bekende theoloog en pater Dominicaan, Edward Schillebeeckx, 

schreef daarover in een van zijn vele boeken ‘Kerkelijk ambt’ dat inmiddels alweer 

veertig jaar geleden verscheen. Hij doet dat uitvoerig en op een theologisch en 

historisch verantwoorde manier. Hij was zich ervan bewust dat de kerk nog een lange 

weg had te gaan voordat de gelovigen breed zouden kunnen worden ingezet bij het 

dienstbetoon van de kerk. Het vraagt een kerkbeeld waarbij de leden van de 

gemeenschap hun verantwoording nemen en getuigen van hun geloof (Hebr.11:1-31 

e.v.). Kennis van de Evangelische boodschap, inzet, vertrouwen, charisma en loyaliteit 

zijn onderwerpen die aan de orde moeten komen in een kerk waar leden van de 

geloofsgemeenschap hun Evangelische opdracht gaan vervullen. 

 

Als getuige moeten we daarbij een appel kunnen doen op onze eigen ervaring met God. 

Kunnen spreken over onze ontmoeting met de levende Heer. Hoe wij persoonlijk de 

historische Jezus in ons leven ervaren als de heilzame aanwezigheid van God. Over de 

boodschap van liefde in woord en in daad en over de hoop dat uiteindelijk alles goed zal 

komen wanneer we vertrouwen op God als onze eindbestemming. (Openb.21:1-4). 

 

 



 
 
 
 

Het duo Typhoon en Freez brengt dat rauw, eerlijk en overtuigend onder woorden in 

hun nummer: ‘Alles is gezegend’. 

Alles is Gezegend / Misschien komt alles goed / En alles heeft een reden / Al weet ik 

vaak niet hoe / (…) 

 

In deze tijd kunnen we niet meer volstaan met de boodschap van de kerk als instituut 

die moet worden geloofd, maar moeten we kunnen en willen getuigen van onze eigen 

geloofservaring en deze als boodschap durven uitdragen. 

 

H.H. Petrus en Paulus. Fresco met goud- 

mozaïek in de Epifaniekerk (Sint-

Petersburg). Foto: Han Bleyenbergh 

 

 

Ondanks of misschien wel dankzij de 

uitgestelde conferentie zijn er op dit 

moment vele mogelijkheden om 

individueel of als groep actief bezig te 

zijn met ‘geloofsvorming’. Naast fysieke 

bijeenkomsten wordt er sinds het begin 

van de Coronacrisis ook heel wat af-

gestreamd. Schroom dus niet, maar 

schrijf gerust eens in op het aanbod van 

de parochie, het Sint Franciscuscentrum 

of de cursus Theologische Vorming in 

Goes. We hoeven echt niet af te 

wachten tot de conferentie in 

Oudenbosch wordt gehouden. Het 

aanbod is breed en vaak online of offline 

te volgen: alphacursussen, 

geloofsgesprekken, Lectio-Devina 

(sporen van God), bijbelcursussen, 

themabijeenkomsten, cursus 

theologische vorming Goes van de 

gezamenlijke kerken en het aanbod van 

diverse kloosterorden via hun website.

Eerdere afleveringen 

Eerdere afleveringen verschenen in deze nieuwsbrief op 30 januari 2020, 20 maart, 22 

mei en 4 juli. 

 

Lezersservice 

Wilt u deze nog een keer lezen en ontvangen? Stuur dan een mailtje naar on ze 

redactie: rkwalcheren@zeelandnet.nl en u ontvangt de gevraagde aflevering zo spoedig 

mogelijk. 

 

 

mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 
 
 
 

Caritas vreest voor 100 miljoen nieuwe armen door corona 

Caritas International vestigt de aandacht op de dramatische sociale en economische 

gevolgen wereldwijd van de coronapandemie. 
 
Caritas Internationalis, de koepel van katholieke hulporganisaties wereldwijd, vestigt de 
aandacht op de sociale en economische gevolgen van de gezondheidscrisis door de 
coronapandemie. Caritas citeert ramingen van de Wereldbank. Die gaat ervan uit dat er 
als gevolg van de coronacrisis 100 miljoen nieuwe armen zijn bijgekomen. Dat is dubbel 
zoveel als voorspeld. 
 
Dat moet ons aansporen om massaal gehoor te geven aan de oproep van paus 
Franciscus tot solidariteit. Dokters, wetenschappers en talrijke medewerkers aan het 
wetenschappelijke onderzoek zijn al maanden in de weer om een vaccin te vinden 
tegen het coronavirus. Die inspanning heeft al belangrijke resultaten geboekt. Met 
dezelfde ijver moet de politieke klasse, de arbeidswereld en elk individu ernaar streven 
om een vaccin te vinden tegen de onverschilligheid. 
 
Caritas Internationalis verwijst naar de belangrijke oproep van de paus van afgelopen 
woensdag om in deze pandemie ook een aansporing te zien voor structurele 
veranderingen tegen het grote virus van sociale onrechtvaardigheid, de ongelijkheid van 
kansen, de marginalisatie en het gebrek aan bescherming van de zwaksten. Marta 
Petrosillo van Caritas: Wij hadden al in maart voorspeld dat de gevolgen op economisch 
niveau en op het vlak van de voedselveiligheid nóg erger zouden zijn dan gevolgen van 
de pandemie voor de gezondheid. 

Bron: Kerknet 

 

 

 

Lief en leed 

geboorte – doop - eerste communie – vormsel – huwelijk  - overlijden 

Overleden 

Mevrouw Elisabeth Sophia Verhage-Verstraete op 21 augustus 2020 

 

Wij wensen de nabestaanden veel kracht en bemoediging toe. 
 

In deze rubriek worden uitsluitend gebeurtenissen opgenomen, die bij de parochie bekend zijn. De 

redactionele verantwoordelijkheid is niet op deze rubriek van toepassing! 

 



 

Vaticaanse richtlijn bepaalt dat alleen een priester een 
parochie mag leiden 

Vorige maand publiceerde de Vaticaanse Congregatie voor de Clerus 

verrassend de instructie ‘De pastorale bekering van de parochiegemeenschap ten 
dienste van de evangelisatie van de Kerk’. Het is voor het eerst sinds het Tweede 
Vaticaans Concilie (1962-1965) dat Rome een uitvoerig document over parochies 
publiceert, al was de parochie tijdens de hoge kerkvergadering toen geen 
afzonderlijk onderwerp. 
 
 
Tekst: Erik De Smet (Kerknet) 
 
 
Het document, dat meteen in zeven talen werd vrijgegeven, start met een analyse van 
de moeilijkheden waarmee de parochies vandaag worstelen als territoriale pastoraal. 
Centraal staat een oproep tot bekering en tot een nieuw missionair elan, waarvoor 
vooral geput wordt uit de visie van paus Franciscus op evangelisatie vandaag. De 
parochie is er niet voor zogenoemde onderhoudspastoraal of voor het beheer van 
gebouwen, maar hoort een „gemeenschap van gemeenschappen” te zijn, inclusief, open 
voor iedereen en in het bijzonder voor de armen. 
 

Die pastorale bekering moet leiden tot een 
„bekering van de structuren” en daar knelt de schoen 

 
De richtlijn behandelt in meerdere controversiële paragrafen het thema van de 
territoriale hergroepering van parochies, de fusie en de opheffing van sommige 
parochies zowel als de nieuwe structuren ingesteld door de bisdommen. De instructie 
munt de term ‘pastorale eenheid’. Een bisschop kan een parochie echter niet zomaar 
opheffen. Priestertekort, demografische achteruitgang of financiële problemen blijken 
alvast geen goede redenen daartoe. 
 
Tot slot behandelt de instructie uitgebreid het thema van de pastorale zorg van 
parochiegemeenschappen, de ambten en de bedieningen. Een grotere 
medeverantwoordelijkheid van alle gedoopten komt voorop te staan. De tekst herinnert 
eraan dat ,,in de Kerk ruimte is voor iedereen en iedereen zijn of haar plaats kan vinden 
in de ene familie van God, met respect voor de roeping van iedereen.’’ 
 
Daarbij worden normen en regels die het Vaticaan de voorbije jaren opstelde, onder 
meer in het kerkelijk recht, scherp gesteld. Leken kunnen verregaand worden betrokken, 
uitzonderlijk ook bij de bediening van het doopsel en het huwelijk, en bij de prediking, 
maar niet voor de homilie tijdens een eucharistieviering. Enkel de priester, niemand 
anders, kan bovendien de eindverantwoordelijkheid dragen over parochies. Leken als 
coördinator of teams met eindverantwoordelijkheid voor een parochieverband kunnen 
dus niet. 
 

De instructie roept tegengestelde 
reacties op, ook bij bisschoppen 

 
Duitse officiële katholieke media noemen de toon dubbelhartig en ‘neoclericaal’. Stelt 
het Vaticaan nu grenzen aan de hervorming van de gemeenschappen, zoals die in 
diverse Europese landen, ook bij ons, gaande is? Dat is onduidelijk. Wel wordt gekozen 
voor een model van samenwerking. 
 

https://www.kerknet.be/auteur/erik-de-smet


 

 
Leken kunnen geen kerkelijke eindverantwoordelijkheid dragen, terwijl Duitse en 
Zwitserse bisdommen de voorbije jaren daarmee net waren gestart. De tekst benadrukt 
de rol van de pastoor. 
 
De overgrote meerderheid van de Duitse bisschoppen heeft kritiek op het document en 
bestempelt het onder meer als ,,ver van de realiteit’’ en ,,een stap achteruit.’’ Andere 
bisschoppen, zoals kardinaal Woelki van Keulen, zijn dan weer ingenomen met het 
document vanwege de klemtoon op missie en evangelisatie. 
 

De gezaghebbende Duitse kardinaal Walter Kasper verklaarde dat het document 
ons vooruithelpt. Volgens hem missen de critici de kernboodschap, namelijk dat 
de historische parochie geen gevangene blijft van een vastgeroeste pastorale 
praktijk, maar veeleer naar buiten mag treden en door samenwerking tussen 
parochiegemeenschappen en tussen geestelijken en leken, evangelisatie in de 
praktijk brengt. ,,Maar’’, geeft Kasper evenzeer toe, ,,het tweede deel mocht wel 
wat meer bemoedigende taal gebruiken ten aanzien van de vele leken die nu 
parochies rechthouden.’

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

Beperkte openingstijden secretariaten voortgezet 
De huidige openingstijden van de secretariaten van zowel de HH. Petrus- en 
Pauluskerk in Middelburg als de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen blijven tot 
nader bericht  ook voor de periode na 1 september gelden. 
 
Middelburg 
Het secretariaat is geopend iedere dinsdag- en donderdagmorgen van 09.30 uur tot 
11.30 uur. 
 
Vlissingen 
Het secretariaat in Vlissingen is geopend iedere donderdag- en vrijdagmorgen van 
09.00 uur tot 11.30 uur. 
 
Noodgevallen 
Buiten de openingstijden van de beide secretariaten en gedurende de weekeinden kunt 
u, wanneer u met spoed pastorale hulp nodig, telefonisch contact opnemen met de 
teamwacht. Het telefoonnummer is: 06 53 63 71 30. 
 

 
 
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


 

 

 
 

 
 

 

 
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 

 

 

 

 

 

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

 

mailto:wwvlissingen@gmail.com
http://www.wereldwinkelvlissingen.nl/


 

Plant een ‘laudati si’-boom voor de schepping 
In de periode van 1 september en 4 oktober wordt in de kerken jaarlijks extra aandacht 
gevraagd voor de zorg voor de Schepping. Ook voor 2020 brengt de werkgroep 
Laudato Si’ hiervoor materiaal uit. De werkgroep Laudato Si’ is een initiatief van de 
Nederlandse bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen. 
 
De werkgroep sluit zich aan bij de oproep van de Belgische kerkelijke organisatie 
Ecokerk om in deze periode een Laudato Si’-boom te planten. Een vrucht- of fruitboom 
symboliseert mooi de oproep om de vruchten van de aarde te delen. Bovendien duurt 
het enkele jaren voordat hij vrucht draagt. Ook dat is symbolisch: het vraagt soms wat 
geduld om resultaten te zien van bepaalde inspanningen. 
 

▪ Download de brochure met suggesties voor liturgie, bezinning en activiteiten 
 
 
 
Bijzonder Laudato Si’-jaar 
Het Vaticaanse departement (‘dicasterie’) voor de bevordering van integrale 
ontwikkeling heeft een Bijzonder Laudato Si’-jaar afgekondigd. Deze start op zondag 24 
mei 2020, precies 5 jaar nadat paus Franciscus zijn handtekening zette onder de 
gelijknamige encycliek. De viering van het Laudato Si’-jaar gaat gepaard met allerlei 
initiatieven. Na de zogenaamde ‘Periode van de schepping’ (van 1 september tot en 
met 4 oktober) organiseert het dicasterie in de herfst van 2020 verschillende webinars, 
o.a. over onderwijs en duurzaamheid (15 oktober) en economie en duurzaamheid (21 
november). Op 20-21 mei 2021 vindt een bijzondere Conferentie plaats ter afsluiting 
van het Laudato Si’-jaar met uitreiking van Laudato Si’ Awards en lancering van een 
actieplatform. Dat actieplatform heeft de ambitie om een duurzame beweging vanuit de 
basis van de kerk te stimuleren: van gezinnen en scholen tot religieuze instituten en 
bisdommen. 
 
Paus Franciscus riep enkele jaren geleden 1 september al uit tot ‘Wereldgebedsdag 
voor de Schepping’. Met deze dag sluit de katholieke kerk aan bij de ‘Dag van gebed 
voor het milieu’ uit de orthodoxe kerk, die ook op 1 september wordt gevierd en bij de 
‘Periode van de schepping’ (1 september tot en met 4 oktober) waartoe de Wereldraad 
van Kerken al in 1997 opriep. 

▪ Bezoek de website van de werkgroep Laudato Si’ 
 
 
 
 

 

Deze nieuwsbrief kijkt verder 
dan de eigen parochie 

 

https://laudato-si.nl/pdf/Ecokerk_Red_hun_toekomst_Aanbod_voor_liturgie-bezinning-gesprek_-_Scheppingsperiode_2020.pdf
https://laudato-si.nl/


 

 
Glas-in-loodraam van Sint Franciscus in de Franciscuskerk te Breda. – Foto: Bisdom Breda 

 

 

 
Nieuwsbrief H. Maria Parochie Walcheren 

 
Natuurlijk als eerste met het laatste nieuws! 

 



 

Uniek Museum Ons’ Lieve Heer op Solder gered 

Omwille van de unieke culturele waarde krijgt het 17de eeuwse museum Ons’ Lieve 

Heer op Solder dan toch subsidie van het college van Amsterdam. Vorige week 
schreven we nog over de onzekere toekomst van het museum. 
 

 
Het museum van Ons’ Lieve Heer op Solder. Foto: © Ons’ Lieve Heer op Solder 

Het Museum Ons' Lieve Heer op Solder, een voormalige schuilkerk in de binnenstad en 
een van de oudste en meest unieke musea van Amsterdam, lijkt hoogstwaarschijnlijk 
gered. Begin van de maand raakte bekend dat het Amsterdams Fonds voor de 
Kunst (AFK), ondanks een positief advies, de subsidie voor het 17de-eeuwse 
monument en museum stopzet. Die beslissing zorgde tot in het buitenland voor 
verbijstering. Bijna 16.000 mensen tekenden een petitie waarin bij het stadsbestuur 
erop werd aangedrongen om deze stille getuige van een belangrijk stuk 
stadsgeschiedenis te behouden. 
 
De katholieke koopman Jan Hartman liet zijn zolder in 1661 inrichten als huiskerk, 
in een periode dat openbare katholieke vieringen in Nederland officieel verboden 
waren. 
 
Het museum ligt in een goed bewaard grachtenhuis met historisch ingerichte 
woonvertrekken, keukens en bedstedes en het bevat ook een intacte kerkruimte op 
zolder, uit de periode dat rooms-katholieken bij onze noorderburen nog als 
tweederangsburgers werden behandeld. Dinsdag raakte bekend dat het 
gemeentebestuur van Amsterdam de subsidie aan het museum toch zal voortzetten. 
Wethouder van Cultuur Touria Meliani (Groenlinks) hevelt het grachtenhuis met het 
museum over naar de culturele basisinfrastructuur van Amsterdam. Zo wordt op de 
cultuurbegroting toch nog ruim 600.000 euro per jaar gevonden, tot in 2024. 



 

Het museum is zo waardevol voor Amsterdam, en voor de binnenstad in het bijzonder, 
dat we het niet kunnen laten vallen, zegt Meliani. Bovendien sluit het museum aan bij 
het beeld van Amsterdam als open en tolerante stad. 

De Volkskrant schrijft dat met de schrapping van de subsidie de indruk was ontstaan 
dat Amsterdam in zijn streven naar diversiteit en inclusie de voorkeur gaf aan culturele 
initiatieven van makers met een migratieachtergrond, boven het beschermen van oud 
Nederlands erfgoed. De herziening van de beslissing maakt duidelijk dat beiden hand in 
hand kunnen gaan en dat het niet nodig is om drie eeuwen geschiedenis te wissen om 
divers en inclusief te zijn. Ook elf subsidieaanvragen in de categorie theater, waaronder 
die voor het oudste theater in Amsterdam, worden opnieuw opgevist. 

Bron: Kerknet 

 
 

 

 

 
 

Hoe Taizé corona beleeft: dubbele gedenkdag en online 
aanbod 

Vorige week vierde de oecumenische gemeenschap in Taizé haar 80-jarig bestaan 

en 15 jaar na het overlijden van stichter Roger Schütz. Op afstand. 
 
 
Tekst: Lieve Wouters (Kerknet) 
 
 
Een eerste stap doen, van waaruit vanzelf een tweede volgt, tot de weg zelf langzaam 
duidelijk wordt. Dat is 20 augustus voor ons, schrijft broeder Alois Löser, opvolger van 
Roger Schütz aan het hoofd van de oecumenische broedergemeenschap van Taizé. 
 
De coronamaatregelen gelden vanzelfsprekend ook in het Franse dorp, waar in de 
zomer normaal vele duizenden jongeren uit Europa en daarbuiten een bezinningsweek 
houden. In de maanden april en mei was de gemeenschap in lockdown, maar de 
broeders en vrijwilligers werkten een online aanbod uit. Sindsdien gaat het avondgebed 
van Taizé elke zaterdag live op Facebook. Vanaf juni was weer beperkt bezoek 
toegelaten, maar het online aanbod blijft. 
 
Ben je tussen 18 en 35 jaar, dan kan je van 28 tot 30 augustus op virtueel weekend 
naar Taizé. Het programma zal erg vertrouwd overkomen voor wie ooit Taizé bezocht. 
Met als thema Altijd onderweg, nooit ontworteld zijn er inleidingen, uitwisseling in kleine 
gespreksgroepen, gebedsdiensten, workshops en Bijbelmeditaties. Allemaal online, 
behalve dan de eucharistieviering op zondag, waaraan de jongeren opgeroepen worden 
in hun eigen parochies deel te nemen. 
 
 
 

https://www.kerknet.be/auteur/lieve-wouters
https://www.taize.fr/en_article28794.html?fbclid=IwAR3uJ-1-K1eWqHtP8RNBJFu55y2Fi8pkS8xVNJLSByPM7eJu1f5udQMhxj0
https://www.taize.fr/en_article28794.html?fbclid=IwAR3uJ-1-K1eWqHtP8RNBJFu55y2Fi8pkS8xVNJLSByPM7eJu1f5udQMhxj0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren op een artikel? 

Mail de redactie op het juiste adres: rkwalcheren@zeelandnet.nl 
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Heiligen, heiligenlevens en spiritualiteit - Online 

Heiligen spelen een belangrijke rol bij het verbreiden van het geloof. Zij doen dit 

door woord en daad. In het Bisdom Breda werken we aan missionaire parochies, 
geloofsgemeenschappen met aantrekkingskracht die Jezus Christus leren kennen. 
 
In dit kader biedt het Sint Franciscuscentrum een aantal avonden rond heiligen aan. 
Deskundige sprekers belichten het leven van verschillende heiligen en vertellen hoe zij 
leerling van de Heer waren en zij getuigden van het geloof in Hem. De sprekers stellen bij 
elke heilige zich de vraag hoe zij een inspiratiebron kunnen vormen voor de missionaire 
parochie vandaag. 
 
Waar en wanneer? 
De bijeenkomsten zijn online en vinden plaats in het najaar van 2020 op 15, 22 en 29 
september, 6,13 en 27 oktober en op 3 november van 19.30 uur tot 20.45 uur. Het Sint 
Franciscuscentrum werkt met Zoom. Wanneer u zich aanmeldt, ontvangt u verdere 
instructies. 
 
Heiligen en heiligheid 
Paus Franciscus schrijft in Gaudete et exsultate (Verheugt u en jubelt): "Om heilige te zijn is 
het niet noodzaakelijk bisschop, priester, religieus of religieuze te zijn. Vaak hebben we de 
verleiding te denken dat heiligheid voor hen is weggelegd die de mogelijkheid hebben 
afstand te houden van gewone bezigheden om veel tijd aan het gebed te wijden. Dat is niet 
zo. Wij zijn allen geroepen heilig te zijn door in liefde te leven en ieder in de bezigheden van 
iedere dag, daar waar hij zich bevindt, een eigen getuigenis af te leggen." 
Elke gedoopte is geroepen tot heiligheid. Deze roeping geldt iedere christen, ongeacht zijn 
levensvorm of levensstaat. Dat is gemakkelijk gezegd maar wat houdt dat in? Hoe kan ik mijn 
roeping heilig te zijn combineren met mijn werk in de zorg, in het bedrijfsleven, in het bestuur 
of het onderwijs? Hoe worden we heilig als we gehuwd zijn? We maken immers elke dag 
vuile handen. Dat zijn vragen die spontaan bij ons opkomen wanneer we denken aan 
heiligen en heiligheid. 
 
Heiligen zijn net als wij ook leerlingen van Jezus Christus. Zij hebben, met de hulp van Gods 
genade Zijn weg afgelegd en leven nu voor altijd bij God waar ze voor ons ten beste spreken. 
Hun leven laat zien hoe wij Jezus kunnen volgen. Onder hen bevinden zich personen uit alle 
plaatsen en tijden. Onder hen zijn echtparen en kloosterlingen, priesters en leken, keizers en 
bedelaars, mannen en vrouwen, kortom mensen van allerlei slag en stand. Zij laten ons zien 
dat de weg tot heiligheid voor iedereen begaanbaar is. 
 
Wie zijn de inleiders en waarover spreken zij? 
• Heiligen en Heiligheid op 15 september 2020 Marc Lindeijer sj, vicaris-generaal van het 
Bisdom Breda, wordt geïnterviewd door Ben Hartmann, directeur van het Sint 
Franciscuscentrum, over heiligen en heiligheid. 

• Carlo Acutis (1991-2006) op 22 september, door pastoor Jeroen Smith van de HH. Petrus 
en Paulusparochie te Leiden. Carlo Acutis was een whizzkid met een grote liefde voor de 
eucharistie. De Kerk verklaart hem op 10 oktober 2020 zalig. 

• De zaligen Luigi (1880-1951) en Maria Beltrame Quattrocchi (1884-1965) op 29 september, 
door pastoor Jeroen Smith. Luigi en Maria Beltrame Quattrocchi, een Italiaans echtpaar dat 
midden in de wereld stond 



 

 

• De heilige Benedictus (480-547) en zijn spiritualiteit op 6 en 13 oktober, door zr. Hildegard 
Koetsveld, gastenzuster van de Onze Lieve Vrouweabdij te Oosterhout. Benedictus van 
Nursia ligt aan de basis van het benedictijns kloosterleven. 

• De betekenis van de heilige Oscar Romero (1917-1980) op 27 oktober, door vicaris Paul 
Verbeek, bisschoppelijk vicaris van het bisdom Breda en pastoor van de 
Lievevrouweparochie in Bergen op Zoom. Oscar Romero was aartsbisschop van El Salvador 
en kwam op voor de rechten van de armen in zijn land. Tijdens het vieren van de eucharistie 
is hij vermoord. 
 
Wat kost het? 
Deelname aan de bijeenkomsten is gratis. Het Sint Franciscuscentrum stelt een vrijwillige 
bijdrage op prijs. Dit kunt u overmaken op Rabobank NL91RABO0158784022 o.v.v. Heiligen 
– Online. 
 
Inschrijven 
Aanmelding, door het invullen van het inschrijfformulier op deze pagina, is noodzakelijk om 
de Zoomlink voor deelname te kunnen ontvangen. 
 
 
 
 
 
 

Ariënsinstituut hervat livestream 
Vanwege de coronacrisis waren er van eind maart tot en met Pinksteren 2020 geen publieke 
liturgievieringen mogelijk. Het Ariënsinstituut, de priesteropleiding van het Aartsbisdom 
Utrecht, verzorgt sindsdien een livestream van de dagelijkse Eucharistievieringen in de 
huiskapel. 
 
Deze livestream gaat door, ook nu de publieke liturgievieringen zijn hervat (met inachtneming 
van het protocol ‘Kerkelijk Leven op anderhalve meter’). Intenties kunnen worden 
doorgegeven via een persoonlijk bericht op de Facebookpagina van het Ariënsinstituut. 
 
De liovestreamn is iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 08.00 uur te 
volgen: klik hier voor de livestream. 

Zomerprogrammering 
In verband met de zomervakantie werden er met ingang van maandag 29 juni geen 
Eucharistievieringen gestreamd vanuit de kapel van het Ariënsinstituut. Met ingang van 
zondag 6 september a.s. wordt de livestream hervat.  
 
 

https://www.aartsbisdom.nl/protocol-ten-behoeve-van-publieke-vieringen-in-de-rooms-katholieke-kerk-vanaf-1-juni-uitreiking-heilige-communie-vanaf-14-juni/
https://www.aartsbisdom.nl/home/livestream-eucharistievieringen-vanuit-het-ariensinstituut/


 

 

Sterk tegenover verdrukking 
COVID-19: ondersteuning in tijden van beproeving 
Het Dicasterium voor communicatie van het Vaticaan heeft een document 

samengesteld van nu al 422 bladzijden met allemaal suggesties, gebeden, riten, en 
geschriften van paus Franciscus over COVID-19. Hiermee wil het centrum van de 
Rooms-katholiek kerk ondersteunen. COVID-19 heeft ons leven op de kop gezet en 
onze gewoonten doorkruist. Rome wil de communio bevorderen onder allen die door 
deze pandemie zijn getroffen en dat is in feit de hele wereld. Dit document in PDF 
wordt – naar men zegt – iedere week bijgewerkt, al is het bij publicatie van dit artikel 
niet meer beschikbaar via de officiële online kanalen. 
 
 
Tekst: Joost Jansen oPraem 
 
 
 
COVID pleegt een behoorlijke aanslag om ons samenleven. Deze ervaringen kunnen ons 
openen voor Gods aanwezigheid, voor zijn troost, bemoediging, ondersteuning, liefde. 
Daarvoor moeten we ons openstellen en dit document wil handvatten bieden. 
 

 

Het document bestaat uit drie delen. Het eerste bevat gebeden, riten, aanroepingen. De 
teksten zijn van overal bijeengebracht. Uit de officiële liturgische boeken, van 
bisschoppenconferenties. Dit gedeelte begint met de lange litanie die paus Franciscus op de 
gedenkwaardige avond van 27 maart op een leg Sint Pietersplein heeft gebeden. Je vindt 
hier zegeningen voor zieken, gebeden voor wanneer de sacramenten niet ontvangen kunnen 
worden vanwege de lock-down, het gaat over rouw en vergeving, over de geestelijke 
communie. 

https://www.katholiek.nl/author/joostjansen/


 

 

Het tweede  –en kortste gedeelte–  is meer sacramenteel gericht en wil vooral de geestelijke 
beleving van het niet voluit kunnen vieren van de sacramenten belichten. 

Het laatste en grootste gedeelte van dit document (vanaf bladzijde 70) bestaat uit homilieën 
en andere toespraken van paus Franciscus. Het begint op 7 maart 2020 wanneer de ernst 
van deze epidemie langzaamaan duidelijk wordt. Later gebruiken we liever de term 
pandemie om de wereldwijde impact van dit virus te duiden. 
 
In deze eerste tijd volgt de paus in zijn verkondiging nauw de actualiteit en duidt deze in het 
licht van het evangelie. Hieronder volgen de verschillende thema’s die paus Franciscus 
aansnijdt. Wellicht geeft het inspiratie om met COVID-19 in gelovig perspectief om te gaan. 

• bewust en berouwvol in het leven staan 
• als zondaar in dialoog met God 
• ijdelheid verwijdert ons van het kruis van Christus 
• verval niet in onverschilligheid 
• de belangeloosheid van de openbaring 
• je niet thuis voelen terwijl je thuis bent 
• God aanspreken met onze eigen waarheid 
• eenvoud is het kenmerk van Gods werken 
• vergeving vragen veronderstelt zelf vergeving schenken 
• God is nabij en wil dat wij nabij zijn aan anderen 
• vasthoudend bidden 
• ken je eigen afgoden 
• vertrouw op Gods barmhartigheid 
• drie dimensies van het christelijk bestaan: uitverkiezing, belofte, verbond 
• Jezus als compagnon op onze pelgrimstocht 
• ga steeds terug naar de eerste ontmoeting 
• zonder getuigenis en gebed geen apostolische prediking 
• leren om in een tijd van crisis te leven 
• je moet het duister in durven gaan om je te laten vinden door God 

 

 

 



 

 

CSLK organiseert 4 september bijeenkomst over financiële 
ethiek na de kredietcrisis 

Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) houdt op vrijdag 4 september 

2020 een bijeenkomst over de financiële ethiek na de kredietcrisis. Basis voor de con-
ferentie is het Vaticaanse document ‘Overwegingen voor een ethische onderscheiding 
in het huidige economische en financiële systeem’. 
 
Deze conferentie stond eerder gepland op 27 maart 2020 maar kon toen vanwege de maat-
regelen tegen verspreiding van het coronavirus geen doorgang vinden. Omdat de Bavo-
kathedraal in Haarlem met inachtneming van de coronamaatregelen nu weer meer mensen 
kan plaatsen, is inschrijving weer geopend! 
 
Financiële crisis van 2008 
De wereldwijde financiële crisis van 2008 had volgens het CSLK een gelegenheid kunnen 
zijn om een nieuwe economie te ontwikkelen met meer aandacht voor ethische principes en 
voor een nieuwe reglementering van de financiële activiteiten. Ook al zijn op diverse niveaus 
verdienstelijke inspanningen geleverd, toch werden de verouderde criteria die de wereld 
blijven beheersen, niet opnieuw doordacht. 
 
Dicasterie voor de Bevordering van de Integrale Menselijke Ontwikkeling 
Het CSLK noemt het zaak om nieuwe economische en financiële systemen te ontwikkelen 
met regels en voorschriften die het algemene welzijn en het respect voor de menselijke waar-
digheid bevorderen. Het Vaticaanse Dicasterie voor de Bevordering van de Integrale Mense-
lijke Ontwikkeling heeft daar toe het document ‘Overwegingen voor een ethische onderschei-
ding in het huidige economische en financiële systeem’ opgesteld, uitgaand van de Sociale 
Leer van de Kerk. Daarin staan fundamentele overwegingen en referentiepunten ter onder-
steuning van deze ontwikkeling en daarmee de verdediging van de menselijke waardigheid. 

Agenda 
Op de bijeenkomst gaan diverse sprekers, mede aan de hand van dit Vaticaanse document, 
na in hoeverre financiële instellingen zich laten leiden door genoemde uitingen in dit en 
andere relevante documenten. Kijk voor het programma en voor aanmelding op de website 
van het CSLK. 
 
Gedetailleerde informatie 
Datum: 4 september 2020 
Tijd:  Van 13.00 tot 16.30 uur. Ontvangst vanaf 12.30 uur 
Entree: Toegang is vrij 
Waar:  Kathedrale Basiliek van Sint Bavo, Leidsegracht 146 in Haarlem 
Aanmelden: info@cslk.nl 
Meer info: www.cslk.nl 
 
 

http://www.cslk.nl/?p=news&id=203
http://www.cslk.nl/?p=news&id=203
mailto:info@cslk.nl
http://www.cslk.nl/


 

 

 

 
 
 
■ 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. 

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

■ Iedere zaterdag in de maanden september en oktober (19.00 uur) 
Viering in de Willibrordkapel in Domburg. 

■ Vrijdag 25 september 2020 (14.00-16.00 uur) 
 Vergadering van het parochiebestuur in de pastorie in Middelburg. 

 
 
 

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

 
 

Kritiek is fijn en leerzaam, 
mits deze maar opbouwend is!! 



 

 

 

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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