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Caritas zoekt opnieuw bestuurslid uit Vlissingen 

In het voorjaar heeft Caritas een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden voor 

SchuldHulpMaatje. Hiermee leek het de goede kant op te gaan. Vanuit zowel 
Vlissingen als Middelburg meldde zich een kandidaat. 
 
Helaas heeft de Vlissingse kandidaat zich terug moeten trekken. Dat betekent dat we 
opnieuw op zoek zijn naar een Vlissingse parochiaan die bestuurslid wil worden van 
SchuldHulpMaatje. 
 
Mocht u interesse hebben, meldt dit dan via caritas@rkwalcheren.nl 
 

 

 
 

Caritas collecteert voor Schuldhulpmaatje 

De Caritascollecte van september is bestemd voor SchuldHulpMaatje. 

Rekeningnummer: NL 82 RABO 0117 0296 61, t.n.v. Caritas Walcheren, onder 
vermelding van  ‘SHM’. 
 
Mocht u iemand kennen die onze hulp kan gebruiken, of kunt u zelf onze hulp 
gebruiken, laat het ons of de pastores  dan weten: Caritas@rkwalcheren.nl 
 
Meer over Schuldhulpmaatje leest u op pagina 5 van deze nieuwsbrief. 

mailto:caritas@rkwalcheren.nl
mailto:Caritas@rkwalcheren.nl


 

23e Zondag door het jaar. A-cyclus. 6 september 2020. 
Ezechiël 33,7-9- Antwoordpsalm 95- romeinen 13,8-10- 
Mattheus 18,15-20 
 
 
Tekst: René Heinrichs, aalmoezenier b.d. 
 
 
Ben ik mijn broeders hoeder? 
Ook wij leven in onrustige tijden. Ook wij verlangen naar rust en vrede. Als we al 
denken dat we in een uitzonderlijke toestand leven dan kennen we onze geschiedenis 
slecht. Groot verschil met andere tijden is de enorme materiële rijkdom, de snelheid 
waarin we leven, de vertechnisering van onze wereld en de toenemende digitalisering. 
Wat blijft is de kloof tussen arm en rijk, het streven naar macht en de vraag naar de 
verhouding van gehoorzaamheid aan de macht. Gehoorzaam ik aan de Macht van de 
Liefde of aan de macht van de Staat? Vragen waarover de H. Schrift uitspraken doet. 
Uitspraken binnen de context van geloof en gemeenschap van gelovigen. En hoe 
actueel is de vraag naar gehoorzaamheid en gezag nu in onze tijd waarin de Covidcrisis 
ons leven beheerst en waarin een minister van Justitie zelf niet gehoorzaam is gebleken 
aan de regels van de wet. 
 
De profeet Ezechiël werd door de Eeuwige als wachter aangesteld. Hij is 
verantwoordelijk voor het volk Israël. Als hij een boosdoener niet waarschuwt voor zijn 
gedrag, dan sterft die boosdoener wel om eigen schuld, maar zijn bloed wordt door de 
God van Israël opgeëist, zo leert ons de eerste lezing van vandaag. Ezechiël laat zien 
dat hij zich scherp bewust is van zijn persoonlijke verantwoordelijkheid als profeet. 
Hoe anders was dit bij Kaïn en Abel. Kaïn weigert nog die persoonlijke 
verantwoordelijkheid: ”Ben ik soms de hoeder van mijn broeder?” ( Genesis 4,9) vraagt 
hij zich af. 
 
Je verantwoordelijk weten voor jouw medemens, voor jouw broeder en zuster is ook het 
thema van de evangelielezing. Deze staat in de zg. Vierde grote toespraak van Jezus. 
Na de Bergrede ( Mt. 5-7), de Zendingsrede (Mt. 10) en de Parabelrede (Mt. 13) lezen 
we nu in de “kerkelijke rede” of “gemeenschapsrede”. Hierin spreekt Jezus over het 
leven van de gemeenschap van gelovigen en de daarin voorkomende moeilijkheden, 
wantoestanden en gevaren. Vandaag lezen we over de vergevingsgezindheid. En dat 
moet het uitgangspunt zijn van gelovig handelen. Proberen jouw broeder of zuster te 
redden, oproepen zijn fout te doen inzien,  die te belijden, en te vergeven en zo 
perspectief te bieden op een volwaardig leven. En daartoe moeten we als 
gemeenschap heel goed ons best doen. Pas als een broeder of zuster halsstarrig blijft, 
door wil blijven gaan op zijn foute pad dreigt uitsluiting uit de gemeenschap. In Lucas 17 
vers 3 lezen we een uitspraak van Jezus die ons daartoe aanzet: “Als uw broeder 
gezondigd heeft, geef hem dan een berisping, toont hij spijt, vergeef het hem”. 
 
In de tweede lezing waarin Paulus schrijft aan de christenen van Rome lezen we: ,,Uw 
enige schuld blijve de onderlinge liefde…Bemin uw naaste als uzelf.’’ ( Paulus spreekt 
bijna nooit over de liefde tot god. Die is voor hem ingesloten in het geloof. Dat is 
verondersteld.) 
 
De ‘broederlijke vermaning ’moet dus altijd in de context van de naastenliefde gebeuren 
en niet ontaarden in betutteling of bemoeizucht. De naaste is als jijzelf. Dus ook jij moet 
openstaan voor zo’n broederlijke vermaning. 



 

Dit alles is gericht op eensgezindheid- ‘Ut unum sint’.  Dit is het streven van de 
oecumene! Maar dit laat ik nu even rusten. 
 
Paulus schrijft in het hoofdstuk 13 over de houding van de gelovige burger tot de 
overheid. Hij gaat er hierbij van uit dat die overheid te allen tijde gericht is op het heil, op 
het goed van de burgers. Dan moet je daar ten alle tijden aan gehoorzamen. Hij gaat 
dan door over het eigene van de gemeenschap van de gelovigen!  En daarin moet de 
naastenliefde het richtsnoer zijn! 
 
Maar wat nu te doen met een seculiere overheid- een overheid die niet acteert volgens 
welke geloofsrichting dan ook en geen geloof wil opdringen- die zich ongeloofwaardig, 
onbetrouwbaar toont? En dat is hoogst actueel gebleken deze weken. Daarover doet 
Paulus geen uitspraak. Hij spreekt over hoe een gemeenschap van gelovigen zich moet 
gedragen en hoe de leden van die geloofsgemeenschap onderling zich verhouden. 
 
Zelf denk ik dat wij als gelovigen ons mogen afvragen of die overheid en die 
samenleving dan afspraken, regeltjes , wetten, gedragsregels heeft waarbinnen dat 
ongeloofwaardige, dat onbetrouwbare aan de kaak gesteld kan worden opdat er recht 
geschiede. Wel nemen we als gelovigen ons geloof mee en dus ook de waarden en 
normen die daarin gelden. Dan is niemand volmaakt en moet onze broeder geholpen 
worden de weg terug tot het heil te vinden. Maar het blijft een afweging te maken door 
een seculiere overheid! 
 
Een woord van afscheid tenslotte. Afgelopen woensdag overleed kardinaal Ad 
Simonis. Hij heeft zich altijd ingezet voor de eenheid van de kerk- ut unum sint. 
Hij wilde conservatief en progressief verbinden en bij elkaar houden. Ook hij was 
mens die onvolkomenheden toonde. Hard werd hij aangepakt. Moge god hem 
opnemen in zijn rijk en hem belonen voor al het goede dat hij voor onze kerk 
gedaan heeft en hem vergeven waarin hij tekortschoot. Kardinaal bedankt!
 

 
 
 

 

Wilt u ons kopij sturen? Graag. 
 

Lees voor de zekerheid de spelregels in de disclaimer!! 
 

 
 



 

Komende zondagen komen de geloofsgesprekken uit het 
bisdom Breda 

Op de zondagen 6 en 13 september 2020 zendt KRO-NCRV de geloofsgesprek-

ken uit die onlangs zijn opgenomen in het Bisdom Breda. Het Geloofsgesprek op 
6 september is met pater Marc Lindeijer SJ, de week daarna met vicaris Wiel 
Wiertz. 
 
Het Geloofsgesprek met presentator Leo Fijen wordt elke zondag om 9:45 uur 
uitgezonden, gevolgd door de live uitzending van de eucharistieviering op NPO 2. Op 6 
september vindt de wekelijkse mediaviering plaats vanuit de H. Antoniuskathedraal van 
Breda en op 13 september vanuit de H. Willibrordusbasiliek van Hulst. 

▪ De Geloofsgesprekken zijn terug te kijken via NPO-gemist. Hier het overzicht van 
seizoen 2020. 

 

Opname van Het Geloofsgesprek met pater Marc Lindeijer SJ 

 

 

Hulp nodig van een burgeradviseur? 

Burgeradviseurs zijn vrijwilligers die u kunnen helpen met problemen op 

uiteenlopende gebieden. Van huur- en zorgtoeslag tot bijzondere bijstand en 
werkloosheid. Van belastingteruggave tot de zorgverzekeringswet. 
 
Wilt u in contact komen met een vrijwillig burgeradviseur? Neem dan contact op met uw 
ouderenbond in Middelburg of Vlissingen. 
 

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


 

 

 
 
Schuldhulpmaatje helpt mensen met schuldenproblematiek 

Misschien bent u geneigd om te denken dat het met de armoede en schulden-

problematiek hier wel meevalt. Niet is echter minder waar. In onze regio is er 
misschien wel meer armoede dan u denkt en zijn er nog steeds veel mensen  wier 
leven ontwricht wordt of dreigt te worden door problematische schulden. 
 
Als vrijwilligersorganisatie die zich bezig houdt met het helpen van mensen met 
problematische schulden maken wij ons zorgen over het oplopende aantal gezinnen 
met grote geldzorgen. Wij zijn hierin niet alleen en overal om ons heen horen wij dat er 
mede door het Coronavirus er een grote toenamen van schulden ontstaat. 
SchuldHulpMaatje Walcheren is aangesloten bij de landelijke SHM organisatie. Hier 
leiden we vrijwilligers op tot Maatje en zorgen dat we o.a. via onze website hulpvragen 
krijgen. (www.schuldhulpmaatje.nl). 
 
Het krijgen van hulpvragen is geen eenvoudige zaak. Wij staan open voor de vragen 
maar de gezinnen in financiële nood hebben vaak zoveel schaamte dat ze zich niet of 
veelal te laat melden voor hulp. Wij begrijpen dit goed maar willen er toch alles aan 
doen om deze schaamte en het te laat komen met hulpvragen te voorkomen. 
Hiervoor hebben wij hulp nodig. Hulp van de media die ons bij regelmaat onder de 
aandacht wil brengen bij de mensen die onze hulp nodig hebben. Hulp bij het onder de 
aandacht brengen van ons “inloopuurtje” dat we starten in Middelburg en Vlissingen. 
 
Geldzorgen vragen niet om schaamte maar om hulp. 
Het hebben van geldzorgen kan iedereen overkomen. Door een verandering of een 
ongewenst situatie kan iedereen te maken krijgen met financiële problemen. Gelukkig 
kunnen velen het zelf oplossen maar dat lukt niet iedereen.  Er dan rond mee blijven 
lopen of het wegstoppen kunnen wij ons goed voorstellen maar het is beter om direct 
hulp te vragen. SchuldHulpMaatje is een organisatie die gratis deze hulp kan verlenen. 
Goed opgeleide Maatjes gaan met je aan de slag en maken een overzicht van het 
inkomen, de uitgaven en de onbetaalde rekeningen. Jij neemt de beslissingen, je 
Maatje denkt met je mee, helpt en adviseert en is je vertrouwenspersoon. Samen ga je 
op weg naar een schuldenvrije toekomst.  
  
Waarom Schuldhulpmaatje? 
Natuurlijk zijn er al veel instanties die zich met schuldenproblematiek bezighouden. Dit 
is echter vaak niet voldoende omdat het aan individuele begeleiding ontbreekt. Met 
deze Stichting willen Middelburgse en Vlissingse kerken, geïnspireerd door de Bijbelse 
motivatie  ‘omzien naar zwakkeren in de samenleving’,  hulp geven aan mensen in de 
schulden. 
 
Stichting Schuldhulp wil, in aanvulling op de dienstverlening van de professionele 
instanties, hulp verlenen aan mensen die met een schuldproblematiek te maken 
hebben.  Deze hulp bestaat niet uit het helpen met geld, maar uit begeleiding bij het 
voorkomen en het oplossen van schulden. Dit gebeurt door praktische ondersteuning, 
door naast degene te gaan staan die schulden heeft. Bij ons werk willen wij graag 
samenwerken met de professionele instanties.  

http://www.schuldhulpmaatje.nl/


 

Hoe is de hulp georganiseerd? 
Voor het bieden van deze hulp wordt een beroep gedaan op vrijwilligers: de 
SchuldHulpMaatjes. Een SchuldHulpMaatje biedt perspectief, en helpt mensen zelf 
weer de balans te vinden tussen wat er aan geld binnenkomt en wat er uitgegeven 
wordt. Een Maatje helpt mensen hun financiën weer onder controle te krijgen en weer 
zelfredzaam te worden. 
 
Inloopspreekuur Vlissingen 
In september start SchuldHulpMaatje met een inloopspreekuur in Vlissingen en 
Middelburg. In Vlissingen in De Herberg (het diaconaal centrum van de PKN) op elke 1e 
maandag van de maand van 9.00 – 10.00 uur en elke 3e maandag van de maand van 
19.00 – 20.00 uur.  
 
Inloopspreekuur Middelburg 
In Middelburg starten we in Het Hofje onder de Toren op elke 2e en 4e donderdag van 
de maand van 11.00 – 12.00 uur. 
 

Het Hofje onder de Toren in Middelburg 
 

De Herberg aan het Bellamypark in 
Vlissingen 

 
Meer informatie? 
Als U meer wilt weten over Schuldhulpmaatje kijkt u dan op de website 
www.schuldhulpmaatje.nl of neemt u per e-mail contact op met de coördinator, Harry 
Anders:  coordinatormiddelburg@gmail.com of met het bestuur van de stichting 
shmmiddelburg@gmail.com  

 
 

 
Opbrengst Caritascollecte Middelburg voor kledingbank 

In de vorige nieuwsbrief konden we u de opbrengst van de collecte voor de 

kledingbank in de HH. Petrus- en Pauluskerk nog niet melden. 
 
Er werd een bedrag van € 76.45 ingezameld. Daarvoor onze hartelijke dank. 
 

 

http://www.schuldhulpmaatje.nl/
mailto:coordinatormiddelburg@gmail.com
mailto:shmmiddelburg@gmail.com


 

Week van Gebed 2021: #blijfinmijnliefde 

Het thema #blijfinmijnliefde is een oproep van Jezus Christus zelf uit het 

evangelie volgens Johannes. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap 
in Grandchamp, Zwitserland, wijzen op de verbondenheid met Christus als bron 
van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, die het materiaal van de 
gebedsweek dit keer voorbereidde, is al sinds haar ontstaan toegewijd aan 
eenheid en gebed. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 17 tot en met 24 
januari. 
 
 
Tekst: Christien Crouwel (Raad van Kerken) 
 
 
,,In een tijd van sociale afstand is de oproep van Jezus Christus, om in zijn liefde 
verbonden te blijven, verfrissend en bemoedigend. Door met hem verbonden te zijn en 
blijven, groeien we ook in eenheid met anderen,’’ vertelt Jan Willem Janse, projectleider 
bij MissieNederland. 
 
 

 
#blijfinmijnliefde is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 
2021. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 17 tot en met 24 januari. 
 
 

Voorbereiden 
Komend najaar kunnen kerken en werkgroepen weer beginnen met het voorbereiden 
van de lokale gebedsweek. Om hen te helpen, ondersteunen de Raad van Kerken en 
MissieNederland hen met diverse materialen. Voor de Week van Gebed wordt onder 
andere een orde van dienst aangeboden en materiaal voor acht dagen van gebed en 
bezinning. Ook worden er materialen ontwikkeld voor kinderen en tieners om in de kerk 
en op scholen of thuis te gebruiken. 



 

Over de Week van Gebed 
De Raad van Kerken en MissieNederland kennen een lange gebedstraditie die 
teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen 
christenen mee. Door samen te bidden blijken zij onderlinge verwantschap te ervaren. 
Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de 
samenleving in de voorbeden een plek te geven. Naar schatting doen in Nederland 
200.000 mensen mee met het initiatief. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

Paus Franciscus publiceert binnenkort een sociale encycliek 

Paus Franciscus publiceert binnenkort een sociaaleconomische encycliek voor het 

postcoronatijdperk, waarin de broederschap centraal staat. 
 
 
Tekst: Philippe Keulemans (Kerknet) 
 
 
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een nieuwe encycliek van 
paus Franciscus, die eerder al onder meer de groene encycliek Laudato Si’ (2015) 
en Lumen fidei (2013) publiceerde. Zijn derde encycliek wordt een sociale encycliek, 
waarin de menselijke broederschap centraal staat. Het nieuws is uitgelekt 
door Domenico Pompili, de bisschop van het Italiaanse Rieti. Die praatte in Assisi, 
tijdens de voorstelling van de jubileumvieringen van de franciscanen afgelopen 
woensdag, per ongeluk zijn mond voorbij en vertelde ook al iets over de inhoud. 
 
Volgens bisschop Pompili zal de paus het in zijn derde encycliek hebben over 
noodzakelijke veranderingen op maatschappelijk, sociaal en economisch vlak na de 
coronacrisis. Die zouden moeten bijdragen tot multilateralisme en internationale 
solidariteit met de kansarmen, en een ecologische ommekeer kunnen 
bevorderen. Talrijke recente verklaringen van de paus gingen al deze richting uit. 
 
Met de publicatie plaatst paus Franciscus zich opnieuw nadrukkelijk in de lijn van de 
pausen Johannes XXIII en Paulus VI, die encyclieken schreven die niet alleen voor 
katholieken, maar ook voor alle mensen van goede wil bestemd waren. 
 
Feestdag Sint Franciscus 
Een mogelijke publicatiedatum voor een nieuwe encycliek zou 4 oktober kunnen zijn , 
de feestdag van Sint Franciscus van Assisi. De katholieke traditie associeert hem met 
zorg voor de schepping, zorg voor de armen en interreligieus engagement voor 
de vrede. Laudato Si’, de tweede encycliek van paus Franciscus, gepubliceerd in 2015, 
verwijst in de titel naar een gebed van Sint-Franciscus van Assisi en richt zich ook op 
sociale en ecologische kwesties. De eerste encycliek Lumen fidei werd nog grotendeels 
geschreven door zijn voorganger Benedictus XVI.  

 
 
 
 
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! 
 
 
 
 

https://www.kerknet.be/auteur/philippe-keulemans
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/


 

Misdienaars- en acolietenavond 2020 

We gaan met de misdienaars en acolieten ONLINE bijeenkomen op 18 

september 2020 van 19.00 - 20.30 uur. Alle misdienaars en acolieten uit heel 
Bisdom Breda zijn hiervoor van harte uitgenodigd. In verband met het 
Coronavirus kan het 'gewone' Misdienaars- en Acolietenweekend 2020 niet 
doorgaan. 
 
Thema 
Het thema dit jaar is: ‘Chillste baan van de wereld’. Wil jij ook graag het chillste baantje 
van de wereld? Jezus vraagt je om mee te doen. Hij spreekt daarover in het Evangelie 
van Matteus (20, 1-16a). Ben jij benieuwd wat die baan inhoud? En ben je ook 
benieuwd naar je beloning? Of maakt dat niet uit, als je eenmaal die chilllste baan hebt? 
 
Rondom dit thema vanuit het Evangelie van Matteus (20,1-16a, van zondag 20 
september 2020), zijn er gezellige en leerzame activiteiten en spelletjes. En wat je 
nodig hebt voor de opdrachten krijg je vooraf thuis gestuurd. 
 
Doe je mee? 
Heb je zin in een leuke en ontspannen avond met andere leeftijdsgenoten? Met jongens 
en meisjes die net als jij misdienaar of acoliet zijn? Gewoon een fijne avond met 
samenzijn, gebed, vorming en plezier en ontdek dan dat jij niet de enige bent. 
 
Meer info en inschrijven 
https://sintfranciscuscentrum.nl/…/misdienaars-en-acolieten… 

Bron: Bisdom Breda 
 

 

 

 

Lief en leed 

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

Overleden 

De heer Antonius Johannes Maria Middelweerd op 29 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! 

 

 

https://sintfranciscuscentrum.nl/…/misdienaars-en-acolieten…


 

Bijbelcursus met bisschop Liesen te volgen via Youbtube 

De Bijbelcursus die het Sint Franciscuscentrum houdt vanaf 7 september 2020 

in de Michaelkerk in Breda, is te volgen via het YouTubekanaal van het Bisdom 
Breda. Bisschop Liesen leidt de deelnemers rond in de wereld van het 
Marcusevangelie. 
 
De avonden werden eerder gegeven bij het Opleidingscentrum Bovendonk. In verband 
met corona zijn deze nu tijdelijk verplaatst naar de Michaelkerk in Breda waar meer 
mensen in een grotere ruimte aanwezig kunnen zijn. Aan het einde van iedere 
cursusavond bidden de deelnemers samen met de bisschop de completen, de 
kerkelijke dagsluiting. Na elke cursusavond krijgen de online deelnemers de 
gelegenheid om verdiepende vragen in te sturen. Deze vragen worden meegenomen in 
de opvolgende avonden. 
 

Waarom Marcus? 
Marcus is het oudste evangelie. Marcus 
schreef zijn evangelie voor de val van 
Jeruzalem in 70 na Christus. 
Vermoedelijk schreef Marcus zijn 
evangelie in Rome. Volgens de 
kerkelijke overlevering is de evangelist 
Marcus de tolk van Petrus en stelde 
diens verkondiging te boek. In dit korte 
evangelie krijgen we een helder inzicht 
in de Blijde Boodschap van Jezus 
Christus, de Zoon van God (Mc 1,1). 
 

 
 

Video 
Tijdens de cursusavonden is er een videocamera aanwezig om de inleidingen van de 
bisschop op te nemen. Deze opnamen worden na de cursusavond gepubliceerd op het 
YouTubekanaal. 

Meer informatie en aanmelding 
* Meer informatie en de mogelijkheid om aan te melden via de website van het Sint 
Franciscuscentrum 
* Abonneer je op het YouTubekanaal van het Bisdom Breda. Hiermee kun je een 
melding krijgen bij elke nieuwe video of livestream; 

Deelnemers die tekenen van verkoudheid vertonen, zoals hoesten of koorts, 
worden dringend verzocht de avonden thuis via het YouTubekanaal te volgen. 

 
Bron: Bisdom Breda; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken 

 
 

https://sintfranciscuscentrum.nl/vorming/bijbellezen-evangelie-van-marcus-tijdelijk-in-de-michaelkerk-in-breda-en-ook-online-te
https://sintfranciscuscentrum.nl/vorming/bijbellezen-evangelie-van-marcus-tijdelijk-in-de-michaelkerk-in-breda-en-ook-online-te
https://www.youtube.com/user/BisdomBreda


 

Wit-Russen bidden voor einde aan het geweld 

Afgelopen weekend werd in alle katholieke kerken van Wit-Rusland een pastorale 

brief van aartsbisschop Tadeusz Kondrusiewicz voorgelezen. 
 
Tadeusz Kondrusiewicz, de katholieke aartsbisschop van Minsk-Mohilev, heeft de 
gelovigen van zijn land gevraagd te bidden tot de aartsengel Michaël opdat de escalatie 
zou stoppen en de politieke crisis in Wit-Rusland zou opgelost geraken. Ons vaderland 
maakt een ongeëvenaarde sociaal-politieke crisis door die elke dag groter wordt, schrijft 
hij in zijn pastorale brief, die dit weekend in alle katholieke kerken van Wit-Rusland werd 
voorgelezen. Daarin worden het bloedvergieten en de vele gewonden aangeklaagd. De 
verdeeldheid in de samenleving neemt toe en met de dag wordt het gevaar van een 
burgeroorlog groter, schrijft de geestelijke leider van de katholieke gemeenschap in Wit-
Rusland. 
 
De oorzaak van al die ellende is de wetteloosheid die in het land heerst sinds de 
presidentsverkiezingen op 9 augustus, schrijft mgr. Kondrusiewicz, al spreekt hij zich 
niet uit over de bewering dat de verkiezingsresultaten vervalst zouden zijn. Hij noemt 
president Alexandr Loekasjenko of zijn regering al evenmin bij naam. Tien tot vijftien 
procent van de ca. 9,5 miljoen Wit-Russen behoort tot de katholieke Kerk. 
 
Aartsbisschop  Kondrusiewicz veroordeelde eind vorige week de blokkade van 
het portaal van een kerk in het centrum van Minsk door zwaarbewapende leden 
van de speciale eenheid Omon. Betogers zaten toen veertig minuten geblokkeerd 
in de katholieke kerk. 

Bron: Kerknet 
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Natuurlijk als eerste met het laatste nieuws! 

 

 
 



 

Bij het overlijden van kardinaal Simonis: kardinaal Eijk blikt 
terug in een videoboodschap 

Op 2 september overleed kardinaal Simonis, emeritus-aartsbisschop van 

Utrecht. In een videoboodschap op katholiekleven.nl reageerde kardinaal Eijk een 
dag later, 3 september, op het overlijden. 
 
Kardinaal Eijk deelt enkele herinneringen aan kardinaal Simonis, die hij al vroeg leerde 
kennen ,,als een warme, plezierige man, tegelijkertijd was de wijze waarop hij het geloof 
uitdroeg voor mij een voorbeeld.’’ 

 

Kardinaal Eijk vertelt hoe hij samen met de hulpbisschoppen van Utrecht, mgr. Woorts 
en mgr. Hoogenboom, afscheid heeft genomen van kardinaal Simonis. Kardinaal 
Simonis is 88 jaar geworden. Zijn uitvaart vindt plaats op donderdag 10 september in de 
Sint Catharinakathedraal in Utrecht. Hij wordt begaven op de begraafplaats St. Barbara. 
Omroep KRO-NCRV zal de uitvaartplechtigheid live uitzenden. Kijk voor meer 
informatie over de uitvaart op de site van het aartsbisdom Utrecht. 

Kijk hier de video van katholiekleven.nl met kardinaal Eijk: 

  

 

https://www.rkkerk.nl/bij-het-overlijden-van-kardinaal-simonis-videoboodschap-kardinaal-eijk/
https://www.rkkerk.nl/bij-het-overlijden-van-kardinaal-simonis-videoboodschap-kardinaal-eijk/
https://www.aartsbisdom.nl/uitvaart-kardinaal-simonis-op-10-september-en-daags-tevoren-afscheid-nemen/
https://www.katholiekleven.nl/videos/actuele-videos/bij-het-overlijden-van-kardinaal-simonis
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Aartsbisdom Keulen staat voor radicale herstructurering 

Het aartsbisdom Keulen, wat het aantal gelovigen betreft het grootste rooms-katholieke 

bisdom in Duitsland, staat voor een radicale structurele hervorming van het parochie-
landschap. Het huidige aantal parochies van ongeveer vijfhonderd moet in de komende tien 
jaar worden gereduceerd tot vijftig à zestig. 
 
Rol van de leken 
De diocesane pastorale raad van Keulen heeft de plannen de afgelopen dagen besproken 
met de aartsbisschop, kardinaal Rainer Maria Woelki. Speerpunt van de hervorming wordt de 
positie van de lekengelovigen. Die moeten als het aan het aartsbischoppelijke bestuur ligt, 
meer verantwoordelijkheid nemen. Aan het hoofd van een parochie moet evenwel  -conform 
een recentelijk uitgevaardigde Vaticaanse instructie- een tot priester gewijde 
parochus (pastoor) blijven staan. 
 

 
                                                                                                                  Foto: © Peter Vrancken 

Vele gemeenschappen vormen een parochie 
Het aartsbisdom wil in de toekomst onderscheid maken tussen gemeenschap en parochie. 
Een gemeenschap is elke groep mensen die bijeenkomen om het katholieke geloof 
gezamenlijk te praktiseren. Toekomstige parochies bestaan dus uit diverse 
gemeenschappen. De parochie wordt in die zin een koepelorganisatie. Zondagmissen zijn 
volgens de plannen gegarandeerd binnen een parochie, maar niet binnen elke lokale 
gemeenschap. Dat kan betekenen dat een aantal kerkgebouwen aan de eredienst zal 
worden onttrokken. 
 
 



 

 

Financieel tekort van 100 miljoen euro 
In het aartsbisdom Keulen wonen ongeveer 1,9 miljoen katholieken. Naar eigen schattingen 
zal dit aantal tegen 2060 bijna gehalveerd zijn tot ruim 1 miljoen. Als het aartsbisdom, dat 
voornamelijk in Noordrijn-Westfalen en deels in Rijnland-Palts ligt, niet op tijd tegenmaat-
regelen neemt, wordt een financieel tekort van ongeveer 100 miljoen euro in 2030 verwacht. 
Dat komt onder andere omdat de inkomsten uit de door de staat geïnde kerkbelasting 
waarschijnlijk zullen dalen. 

Aanzienlijk vermogen 
Met een vermogen van ongeveer 3,8 miljard euro en een jaarlijks budget van 916 miljoen 
euro is Keulen een van de financieel sterkste bisdommen van Duitsland. 

Bron: Kerknet 

Geen Nacht van de Nacht in Middelburg 

Veiligheid staat voorop. Om die reden worden er dit jaar vanwege de coronapandemie 

geen festiviteiten georganiseerd in Middelburg ter gelegenheid van de jaarlijkse Nacht van de 
Nacht. 
 

 

Deze nieuwsbrief kijkt verder 
dan de eigen parochie 

 
 
 
 

 



 

 

Solidariteit vandaag is de weg naar een wereld na de pandemie 
In zijn catechese tijdens de algemene audiëntie van afgelopen woensdag, 2 september 2020,  

onderstreepte paus Franciscus de noodzaak van solidariteit in de coronacrisis. 
 
Geliefde broeders en zusters, goedendag! 
Na vele maanden hernemen we onze ontmoeting van aangezicht tot aangezicht en niet langs 
het scherm. Van aangezicht tot aangezicht. Dat is mooi!  De huidige pandemie heeft onze 
wederkerige afhankelijkheid scherp gesteld: we zijn allen verbonden, de enen met de 
anderen, zowel ten goede als ten kwade. Bijgevolg moeten wij, om beter uit deze crisis te 
komen, het samen doen. Samen, niet afzonderlijk, samen. Niet afzonderlijk want dat kan niet! 
Vandaag zou ik dat woord willen benadrukken: solidariteit. 
 
Wederkerige afhankelijkheid 
Als menselijk gezin hebben we onze gemeenschappelijk oorsprong in God. We wonen in een 
gemeenschappelijke woning, de tuin – planeet, de aarde waarop God ons heeft geplaatst en 
in Christus hebben we een gemeenschappelijke bestemming. Wanneer we dit alles vergeten, 
dan gebeurt dit: onze wederkerige afhankelijkheid wordt afhankelijkheid de enen van 
anderen – dan verliezen we de harmonie van wederkerigheid in solidariteit. Zo groeit 
ongelijkheid en uitsluiting. Het sociale weefsel verzwakt en het milieu vervalt. Het is telkens 
dezelfde gang van zaken. 
 
Wereldwijd dorp 
En toch is het beginsel van de solidariteit, zoals de heilige Joannes Paulus II heeft geleerd 
(cf. Encycliek Solicitudo rei socialis, 38-40) meer dan ooit noodzakelijk. In een verbonden 
wereld ervaren we wat het betekent in hetzelfde wereldwijde dorp te wonen. Dit is een mooie 
uitdrukking: de grote wereld is niets anders dan een wereldwijd dorp, want alles is 
verbonden. Maar niet altijd veranderen we deze wederzijdse afhankelijkheid in solidariteit. 
Het is een lange weg van wederzijdse afhankelijkheid naar solidariteit. De egoïsmen – 
individuele, nationale en van machtsgroepen- evenals de ideologische starheid voeden 
integendeel de structuren van de zonde (ibid., 36). 
 
Solidariteit 
Het woord ‘solidariteit’ is wat versleten en soms wordt het slecht geïnterpreteerd. Maar het 
houdt meer in dan enkele sporadische daden van edelmoedigheid. Het vraagt om de 
schepping van een nieuwe mentaliteit die denkt in termen van gemeenschap, van voorrang 
van het leven van allen op het zich toe-eigenen van de goederen door enkelen. (Apostolische 
exhortatie De vreugde van het Evangelie, 188). Dat betekent solidariteit. Het is niet slechts 
een kwestie van de anderen te helpen – dat doen is goed, maar het is meer – het gaat om 
rechtvaardigheid (cf. Catechismus van de Katholieke Kerk, 1938-1940). De wederkerige 
afhankelijkheid, wil ze solidair zijn en vruchtbaar, heeft stevige wortels nodig in het 
menselijke en in de door God geschapen natuur. Ze heeft nood aan eerbied voor de 
aangezichten en voor de aarde. 
 
Toren van Babel 
Vanaf het begin waarschuwt de Bijbel. Laten we aan het verhaal van de Toren van Babel 
denken (cf. Gen 11,1-9). Dat beschrijft wat er gebeurt als we trachten de hemel te bereiken – 
ons einddoel – maar de band vergeten met het menselijke, met de schepping en met de 
Schepper. Het is een manier om te zeggen: dit gebeurt telkens wanneer iemand wil 
opklimmen, opklimmen, zonder rekening te houden met de anderen. Ik alleen! Laten we aan 
die toren denken. We bouwen torens en wolkenkrabbers, maar vernietigen de gemeenschap. 
We brengen gebouwen en talen bijeen, maar breken de culturele rijkdommen af. 



 

 

We willen heren der Aarde zijn, maar richten de biodiversiteit en het ecologisch evenwicht 
ten gronde. In een andere audiëntie heb ik jullie verteld over de vissers van San Benedetto 
del Tronto die dit jaar hier gekomen zijn en mij hebben gezegd: We hebben uit de zee 24 ton 
afval opgehaald. De helft daarvan was plastiek. Welke idee! Zij vangen niet slechts vissen, 
maar ook afval en brengen die aan land om de zee te reinigen. Afwezigheid van solidariteit 
met de aarde en met het ecologisch evenwicht, vernietigt de aarde. 
 
Als een steen meer waard is dan een mens 
Ik herinner mij een middeleeuws verhaal dat dit syndroom van Babel – wanneer er geen 
solidariteit is – beschrijft. Dit middeleeuwse verhaal zegt dat tijdens de bouw van een toren, 
wanneer een man viel – het waren slaven - en stierf, niemand de stem verhief of ten hoogste 
zei: Sukkel, hij heeft zich vergist en is gevallen. Maar, wanneer een steen viel, begonnen 
allen te jammeren. En als iemand schuldig was, werd hij gestraft! Waarom? Een steen was 
duur om te maken, om voor te bereiden, om te bakken. Er was tijd en arbeid nodig om een 
steen te maken. Een steen was meer waard dan een mensenleven. Laat elk van ons denken 
aan wat vandaag gebeurt. Ook vandaag kan iets dergelijks gebeuren. Als de geldmarkt wat 
afbrokkelt – we hebben het de voorbije dagen in de kranten gelezen – is dat nieuws voor alle 
agentschappen. Als duizenden mensen sterven door honger en ellende zegt niemand een 
woord. 
 
Pinksteren 
Pinksteren staat lijnrecht tegenover Babel. We hebben het gehoord bij het begin van de 
audiëntie (cf. Hnd 2,1-3). De Heilige Geest die in wind en vuur uit den hoge komt, daalt neer 
op de gemeenschap die in de bovenzaal is opgesloten, en stort over haar de kracht van God 
uit, dringt hen naar buiten te gaan en aan alle mensen de Heer Jezus te verkondigen. De 
Geest schept eenheid in verscheidenheid, schept eensgezindheid. In het verhaal van de 
Toren van Babel is er geen eensgezindheid. Alleen de drang om vooruit te gaan en te 
verdienen. Daar was de mens een louter werktuig, louter arbeidskracht. Hier, met Pinksteren, 
is ieder van ons een hulpmiddel, een gemeenschapsinstrument dat dat zich geheel inzet voor 
de opbouw van de gemeenschap. Sint-Franciscus van Assisi wist het goed. Bewogen door 
de Geest gaf hij aan alle mensen, ja aan alle schepselen de naam broeder of zuster 
(cf. Laudato Si, 11; cf. Heilige Bonaventura, Legenda maior, VIII,6: FF 1145). Ook broeder 
wolf, zo herinneren we ons. Met Pinksteren komt God aanwezig en wakkert het geloof aan 
van de gemeenschap verenigd in verscheidenheid en in solidariteit. Verscheidenheid en 
solidariteit eensgezind verenigd, dat is de weg. Solidaire verscheidenheid bezit 
de antilichamen zodat de eigenheid van ieder – dat is een gave, enig en onherhaalbaar – niet 
ziek wordt door individualisme, door egoïsme. Solidaire verscheidenheid bezit ook de 
antilichamen om structuren en sociale ontwikkelingen te genezen wanneer ze ontaard zijn tot 
systemen van onrechtvaardigheid en onderdrukking (cf. Compendium van de sociale leer 
van de Kerk, 192). 

Bijgevolg is solidariteit vandaag de weg naar een wereld na de pandemie, naar 
genezing van onze interpersoonlijke en sociale ziekten. Er is geen andere. Ofwel 
bewandelen we de weg van de solidariteit ofwel wordt het nog erger.  

Ik wil het herhalen: uit een crisis komt men niet onveranderd. De pandemie is een crisis. Uit 
een crisis komt ofwel beter ofwel slechter. Wij moeten kiezen.  Solidariteit is precies de weg 
om beter uit de crisis te komen, niet door oppervlakkige schermutselingen, met wat opsmuk 
en alles blijft onveranderd. Neen. Beter! 

 

 



 

 

De noden van de anderen 
Midden in de crisis stelt een solidariteit geleid door het geloof ons in staat de liefde van God 
te vertalen in onze wereldwijde cultuur, niet door torens en muren te bouwen – en hoeveel 
muren worden vandaag niet gebouwd – die scheiding brengen en dan instorten, maar door 
gemeenschappen te stichten en groeiprocessen te steunen die echt menselijk en stevig zijn. 
Daartoe helpt de solidariteit. Ik stel een vraag: denk ik aan de noden van de anderen? Laat  
eder in zijn hart antwoorden. 

Midden in crisis en stormen, daagt de Heer ons uit, Hij nodigt ons uit die solidariteit te 
wekken en actief te maken die stevigheid geeft, steun en zin nu alles schijnt schipbreuk te 
lijden. 

Moge de creativiteit van de Heilige Geest ons aanmoedigen nieuwe vormen uit te 
vinden van familiale gastvrijheid, van vruchtbare broederlijkheid en van universele 
solidariteit. 

Dank u wel. 

(Vertaling uit het Italiaans: Marcel De Pauw msc) 

Bron: Kerknet 

 
 
 

Bisschop Liesen tien jaar bisschop 

Op 18 september 2010 is Mgr. dr. Jan Liesen bisschop gewijd; sinds 26 november 

2011 is hij bisschop van Bisdom Breda. 
 
Bij gelegenheid van zijn 10-jarig wijdingsjubileum als bisschop publiceerde BN De Stem op 
22 augustus jongstleden een uitgebreid interview met bisschop Liesen. 
 
U kunt het volledige interview lezen via www.bndestem/interview-bisschop-liesen 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie uitsluitend op 

rkwalcheren@zeelandnet.nl 
 
 
 
 
 

http://www.bndestem/interview-bisschop-liesen
mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 

 

 
 

 

 
■ 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. 

■ Woensdag 14 oktober 2020 (09.30-11.00 uur) 
Leden van het Caritasbestuur en enkele andere vrijwilligers nemen graag uw 
herdraagbare kleding en schoenen in ontvangst bij de hoofdingang van de Onze Lieve 
Vrouwekerk in Vlissingen voor Sam’s Kledingactie. Graag verpakken in afgesloten 
zakken. Mocht u niet in staat zijn om zelf met uw spullen naar de kerk te komen, neem 
dan even contact op met Ria Borgs, tel. 0118-413292. In onze nieuwsbrief van 
volgende week besteden we uitvoerig aandacht aan deze mooie actie. 

■ Donderdag 15 oktober 2020 (18.30-20.00 uur) 
Leden van het Caritasbestuur en enkele andere vrijwilligers nemen graag uw 
herdraagbare kleding en schoenen in ontvangst bij de hoofdingang van de Onze Lieve 
Vrouwekerk in Vlissingen voor Sam’s Kledingactie. Graag verpakken in afgesloten 
zakken. Mocht u niet in staat zijn om zelf met uw spullen naar de kerk te komen, neem 
dan even contact op met Ria Borgs, tel. 0118-413292. In onze nieuwsbrief van 
volgende week besteden we uitvoerig aandacht aan deze mooie actie. 

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

 
 

De grootste gedachten komen niet uit het hoofd, 
maar uit 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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