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Oasedag voor besturen en pastores Boven de Schelde 

Afgelopen zaterdag, 5 september, werd door de bestuursleden van de Heilige 

Maria Parochie Walcheren en de Heilige Pater Damiaanparochie, samen met het 
de pastores, een 'Oasedag' gehouden. 
 
Er werd onder leiding van vicaris-generaal Marc Lindeijer SJ in een sfeer van bezinning 
en gebed van gedachten gewisseld over drie vragen: Wie ben ik als gelovige? Wie zijn 
mijn medegelovigen? Wie zijn wij in en voor de geloofsgemeenschap? 
 
De gedachtewisseling in de 
parochiezaal van Lewedorp leverde 
boeiende gesprekken en verrijkende 
inzichten op. 
 
Na de eucharistieviering (een mis met 
drie heren!, pater Lindeijer, pastoor Van 
Hees en pater De Deckere) genoten de 
deelnemers van een smakelijke lunch.  
 
Aan het einde van de dag, die duurde 
van 9.00 tot 16.00 uur ging ieder 
voldaan naar de volgende bezigheid. 
 

 
 
Bron: H. pater Damiaanparochie 

 
Wie komt Caritas versterken? 

Het bestuur van Caritas is hard op zoek naar nieuwe bestuursleden. Heeft u 

interesse in wat wij doen of zou u ook wel eens ergens aan mee willen werken? 
Meld u dan aan: caritas@rkwalcheren.nl 
 

mailto:caritas@rkwalcheren.nl


 

Najaarsactie Sam’s Kledingactie bestemd voor Ethiopië  

Ieder voor- en najaar organiseert Sam’s Kledingactie aan aantal speciale 

landelijke actiedagen, om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het 

goede doel. Deze keer is er gekozen voor hulp aan Ethiopië voor het verkrijgen 

van schoon water en sanitair. 

 

Actiedagen in Vlissingen 

De leden van het caritasbestuur willen zich ook dit jaar graag inzetten om de inzameling 

in Vlissingen tot een succes te maken, evenals voorgaande jaren. Op woensdag 14 

oktober en donderdag 15 oktober a.s. kunt u in Vlissingen uw herdraagbare kleding 

en schoenen inleveren bij de hoofdingang van de Onze Lieve Vrouwekerk aan de 

Singel 106. Hier staan de leden van het caritas bestuur en enkele andere vrijwilligers op 

woensdag van 9.30-11.00 uur  en op donderdag van 18.30 – 20.00 uur klaar om uw 

gevulde plastic zakken in ontvangst te nemen.  

Mocht u niet in staat zijn om zelf met uw spullen naar de kerk te komen, neem dan 

even contact op met Ria Borgs, telefoon: 0118-413292. 

 

Lokale infrastructuur 

In zuidoost Ethiopië ligt het gebied Liben, op de grens tussen twee etnische groepen: 

de Oromia en de Somali. In 2016 waren de spanningen tussen de twee groepen sterk 

opgelopen met als gevolg dat er grote aantallen mensen uit hun dorpen gevlucht zijn en 

elders een tijdelijk onderkomen gezocht hebben. Nu is de situatie gestabiliseerd en 

keren velen weer terug naar hun dorp. Als gevolg van deze afwezigheid en de strijd in 

een groot deel van de dorpen,  is de lokale infrastructuur voor watervoorziening en 

landbouw productie verwaarloosd of zelfs verwoest.  

 

Levensvatbare terugkeer 

Om een levensvatbare terugkeer te garanderen is het nodig dat de dorpelingen 

middelen van bestaan hebben en voorzieningen voor schoon drinkwater. Cordaid, 

waarvan Sam’s Kledingactie een onderdeel is, gaat samen met de lokale partner 

Racida deze mensen ondersteunen bij de terugkeer. Daarnaast zal er in het project met 

de verschillende bevolkingsgroepen en de lokale overheid gewerkt worden aan 

vredesopbouw en onderling begrip. Op die manier wordt er getracht een herhaling van 

de problemen uit 2016 te voorkomen. 

 

Projecten 

Voor meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, de projecten die worden 

ondersteund en over wat er wel en niet mag worden ingeleverd kunt u terecht op 

www.samskledingactie.nl of u kunt bellen met Ria Borgs, telefoon 0118-413292. 

 

 
 

Veel succes met het uitzoeken en 

opruimen van uw kleding en 

schoeisel. Het resultaat zien wij graag 

op 14 en 15 oktober 2020.

 

Caritasbestuur Vlissingen/Middelburg 

 

http://www.samskledingactie.nl/
https://www.samskledingactie.nl/


 

Orgel van Onze Lieve Vrouwekerk Vlissingen naar Polen 

Het 67 jaar oude orgel boven de ingang van de Onze Lieve Vrouwekerk, dat al 

lang niet meer in gebruik was, is afgelopen week gedemonteerd en vrijdag op 
transport gegaan naar Polen, waar het in Krakau een nieuwe bestemming krijgt. 
Krakau is van oudsher een katholiek bolwerk. De stad neemt een belangrijk 
religieuze plek in binnen Polen. 
 
 
Tekst: Peter Vrancken (met medewerking van Ruud Louwes) 
 
 
De demontage en het transport naar Polen werd afgelopen zondag tijdens de 
eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen wereldkundig gemaakt 
door Ruud  Louwes, vicevoorzitter van het parochiebestuur. 
 

 
Foto: © Jeannette Vrancken 

 
Kanselbericht Ruud Louwes 
,,Als u deze kerk na de afloop van de viering verliet, dan was u wellicht gewend even 
naar het orgel te kijken. Als we nu kijken is er geen orgel meer. Ik kan u zeggen dat het 
orgel afgelopen week is ontmanteld en als het ware op reis is gegaan naar een nieuwe 
toekomst, in een kerk in Polen, in Krakau. 
 
Twee weken geleden werd ons als parochiebestuur door een instelling gevraagd of het 
orgel nog in gebruik was. Het antwoord was dat het orgel in 1953 in gebruik is 
genomen, maar sinds de jaren ’70 niet meer wordt bespeeld. Als we dat hadden gewild, 
zou het orgel moeten worden gerepareerd en misschien zelfs gerenoveerd. De kosten 
zouden € 60.000 bedragen en dat bedrag is niet beschikbaar. 



 

 
Zoals u begrijpt wordt het orgel al bijna 50 jaar niet meer gebruikt. En als er dan een 
instelling aan ons vraagt of het orgel naar Krakau mag worden verhuisd, daar worden 
gemonteerd en weer worden bespeeld, dan weten we dat het orgel een nieuwe 
toekomst krijgt. Door de betreffende instelling is dit alles met grote voortvarendheid 
opgepakt en afgerond. In een paar dagen tijd is het orgel ontmanteld en is de reis naar 
Krakau aanvaard. 
 
We zullen nog voor u nagaan in welke kerk in Krakau het orgel weer een plek heeft 
gekregen. Mocht u die kant opgaan, dan zou u het orgel nog eens kunnen beluisteren.  
 
Het leek ons gepast dat we als parochiebestuur u hier vandaag over informeren’’, zo zei 
Ruud Louwes. 
 
Meer bijzonderheden over dit orgel 
Het orgel werd in juni 1953 ingezegend en in gebruik genomen. Pastoor C.A. Ouwendijk 
was de animator en vooral dankzij zijn liefde voor goede muziek werd er door hem en 
de parochie geijverd voor een kerkorgel. Al jaren hadden de Vlissingers het namelijk 
moeten  doen met een harmonium. Het oude orgel, dat afkomstig was uit de Sint 
Jacobuskerk, was door de oorlog onbespeelbaar geworden. 
 
Er werd een ‘orgelfonds’ gevormd. In de collectebussen (oude orgelpijpen) stroomden 
de giften van de parochianen binnen. Ze hadden het nog steeds niet verleerd hun 
gaven te geven. In juni 1953 had de inzegening en ingebruikname plaats. Marius 
Monnikendam bespeelde tijdens deze mis het orgel. (Bron: De geschiedenis van de 
Rooms Katholieke parochie van Vlissingen, A.J. Schuteiser). 
 
Pastoor De Maat wil naar Polen 
Emeritus-pastoor Paul de Maat vulde aan met de overweging dat de Polen Walcheren 
als eerste hebben bevrijd en de klappen hebben opgevangen. Het is dan ook een mooi 
idee dat het orgel uit Vlissingen in Polen weer wordt bespeeld. Dat is ook goed voor het 
orgel want in Vlissingen werd het al lange tijd niet meer bespeeld en dat zou ook niet 
meer gebeuren. De Maat was dan ook verheugd dat het orgel een nieuwe toekomst 
krijgt. Graag wil hij een keer met anderen afreizen om in Krakau te gaan luisteren naar 
het orgel. 
 
Vrijwilligers 
Jo Miltenburg heeft op woensdag tot en met zaterdag  5 september de vrijwilligers 
geassisteerd. Hij vertelde dat ze van ’s ochtends 8.00 uur tot ’s avonds 19.00 uur en 
zaterdag tot 16.00 uur nodig hebben gehad om alle delen van het orgel, waaronder 
1.300 pijpen, te ontmantelen en in de vrachtwagen te leggen. Er was dus veel werk te 
doen. In Polen zijn destijds veel kerken voor weinig geld gebouwd. Nu worden de 
kerken gevuld met orgels uit met name Nederland. Er is een deskundige die de opbouw 
door vrijwilligers begeleidt. De bedoeling is dat het orgel aanstaande zondag is 
opgebouwd en weer zal word bespeeld. 
 

 

Abonnees op de Nieuwsflits hebben een streepje voor. 

Zij worden als eerste heel snel geïnformeerd over het laatste nieuws! 

Afgelopen zondag lazen zij al over de demontage van het orgel en het 

transport naar het Poolse Krakau. 

 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 

Opbrengsten Caritascollectes 2019 

In 2019 heeft Caritas voor verschillende organisaties gecollecteerd. U kunt 

maandelijks in de nieuwsbrief lezen wat wij als parochianen geven. 
 
In 2019 publiceerde Caritas de opbrengsten uit de kerkdiensten. De giften die via de 
bankrekening werden gedaan bleven voor u onbekend. Nu, sinds Corona, is dat anders. 
Caritas informeert u maandelijks over de totale opbrengst van de collecte: zowel dat wat 
in de kerkdienst als dat wat via de bankrekening opgehaald wordt. 
 
Hieronder vindt u het overzicht van de totale collecte opbrengsten, per collecte 
doel, van 2019. 
Januari Stichting Leergeld      €    485,00 
Februari Hospice       €    545,00 
Maart  In- en Uitloophuizen     €    457,50 
April  Voedselbank       €    546,00 
Mei  Mission to Seafaerers     €    460,00 
Juni  Voor het ondersteuningswerk van het diaconale  

werk en de werkgroepen in onze parochies en het 
bisdom       €    429,00 

Juli  Eigen kas       €    388,00 
Augustus SchuldHulpMaatje      €    125,00 
September Witte Huis       €    455,00 
Oktober Uitje voor ouderen      €    440,00 
November Kledingbank (Middelburg)     €    159,00  
  Kerstpakketten (Vlissingen)    €    349,00 
December Kerstattentie sociale minima    €    920,00 
Totaal         € 5.758,00 
          ======== 
 
Wij bedanken iedereen van harte voor de door u geleverde bijdragen.  
 
Als we naar de collecteopbrengsten van 2020 kijken, dan zien we dat u de weg naar de 
bankrekening van de Caritas goed weet te vinden. De opbrengsten zijn zeker niet lager 
dan in 2019.  Nogmaals hartelijk dank, zeker ook namens de doelen die we met 
elkaar ondersteunen. 

Caritas Walcheren 
 
 
 
 

 

Caritas blikt vooruit 

Het jaar 2020 is net over de helft en Caritas denkt alweer na over 2021. Voor 

welke doelen willen we in 2021 collecteren? Welke activiteiten willen we in 2021 
oppakken?  
 
Als u als parochiaan daar ideeën over heeft, dan horen we dat graag. U kunt ons een 
berichtje sturen: caritas@rkwalcheren.nl 
 

 
 

mailto:caritas@rkwalcheren.nl


 

In een onzekere tijd over de toekomst van de kerk 
 
Worden wij uitgenodigd te bouwen, 
stenen te zoeken die passen, 
die dragen 
 
Een plaats, vooral mensen die uitnodigen: 
wees welkom 
in Zijn Huis van mensen! 
Hoor in de stilte 
woorden in handen gegeven 
koester ze als Licht 
strooi ze uit in liefdevol delen 
 
Dylana en Chenoa, Bing, Jent en Emma, jullie bouwden kerken afgelopen zondag in de  
Pastorie in Middelburg. jullie lieten zien  dat een kerkgebouw een kerk wordt als 
mensen er samen komen....   dankjewel! 
 
Pastor Ria 
 
 

Jent, Bing en Emma 

 
Chenoa en Dylana 

   Foto’s: P. Marteijn 
 
 

 

H. Maria Parochie Walcheren 
 

Een vitale geloofsgemeenschap! 
 

 
 



 

Uitvaart kardinaal Simonis: ‘Hij wilde getuige zijn van 
Christus tot het einde toe’ 

In de St. Catharinakathedraal te Utrecht was op 10 september de uitvaartplechtig-

heid van kardinaal Simonis. Vanwege de coronamaatregelen was de viering 
alleen toegankelijk voor genodigden, wel zond KRO-NCRV de plechtigheid live 
uit. Hoofdcelebrant was de huidige aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Eijk. De 
preek werd verzorgd door bisschop De Korte van ‘s-Hertogenbosch, voormalig 
hulpbisschop van kardinaal Simonis. Aan het eind van de viering hield prof. dr. 
Paul van Geest een In memoriam over kardinaal Simonis. 
 
Namens het Koninklijk Huis was Kamerheer van de Koning J. van Lanschot aanwezig, 
de regering werd vertegenwoordigd door minister Grapperhaus van Justitie en Veilig-
heid, die belast is met het onderhouden van de betrekkingen met de Kerkgenoot-
schappen. Ook scriba R. de Reuver van de Protestantse Kerk in Nederland en 
aartsbisschop-elect B. Wallet van de Oud-Katholieke Kerk woonden de uitvaart bij. Van 
de oud-medewerkers van kardinaal Simonis waren onder anderen aanwezig diens 
vicaris-generaal Piet Rentinck en zuster Margaretha Blommaert: zij werkte al in 
Simonis’ huishouding toen hij nog bisschop van Rotterdam was. In zijn openingswoord 
begroette kardinaal Eijk hen dan ook speciaal. 
 
De Eerste lezing werd verzorgd door de oudste zus van kardinaal Simonis. Vanwege de 
coronamaatregelen mocht er onder meer niet meegezongen worden door de gelovigen 
en kon er ook geen koor zingen tijdens de uitvaart. De musici (twee cantores onder 
leiding van de dirigent van het Kathedrale Koor Utrecht plus de vaste organist van de 
Utrechtse kathedraal) zorgden echter voor een volwaardige muzikale invulling. 
 
Trouw aan het geloof en de leer 
In zijn openingswoord benadrukte kardinaal Eijk dat kardinaal Simonis ,,altijd trouw aan 
het geloof en de leer van de Katholieke Kerk bleef. … Vanwege de vrijmoedigheid en 
de openheid waarmee kardinaal Simonis zijn hele priester- en bisschopsleven trouw is 
gebleven aan Christus en Zijn Kerk, heb ik hem altijd zeer bewonderd.’’ De 
aartsbisschop van Utrecht constateerde ,,dat er nu enige waardering voor hem is, maar 
tientallen jaren lang werd hij vanwege zijn openheid en vrijmoedigheid door menigeen 
miskend en zelfs bespot. Hij was voor mij persoonlijk een echt voorbeeld, dat ik altijd 
heb proberen na te volgen en dat zal ik in de toekomst ook blijven doen.’’ 
 
,,Als kardinaal Simonis gevraagd werd naar wat hij van het eeuwig leven verwachtte, 
zei hij vaak: ‘Ik hoop dat ik tenminste in het vagevuur kom.’ Maar misschien heeft hij zijn 
vagevuur al op aarde gehad. Eminentie, beste kardinaal Simonis, beste Ad, als u in de 
Hemel bent, bidt dan voor ons opdat wij die achterblijven in uw voetspoor verder mogen 
gaan en ons inzetten voor de open en vrijmoedige verkondiging van onze Heer Jezus 
Christus, de weg, de Waarheid en het leven” (Joh. 14,6), waarin u ons voorging en 
waarvoor u zoveel persoonlijke offers hebt gebracht.’’ 
 
‘Ik ben er letterlijk doorheen gebeden’ 
Bisschop De Korte memoreerde in zijn preek dat Simonis bisschop werd in een 
uitermate gepolariseerde tijd: ,,Toen hij in deze kathedraal zijn zetel in bezit nam, 
stonden buiten spreekkoren te roepen. Ik weet dat hij daar flink onder geleden heeft en 
zich intens eenzaam heeft gevoeld. Waarin vond hij toen kracht, juist in die lastige tijd? 
Ik denk in het vieren van de Eucharistie, in zijn eigen gebed en het gebed van anderen. 
Een gevleugeld woord van hem werd: ‘Ik ben er letterlijk doorheen gebeden’.’’ 

https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2020/09/Inleiding-uitvaart-kardinaal-Simonis.pdf
https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2020/09/Preek-mgr.-De-Korte-uitvaartmis-kardinaal-Simonis.pdf


 

De Korte: ,,Ondanks zijn grote somberheid over de ontwikkelingen in de Kerk en de 
samenleving is hij gelukkig nooit verzuurd of verbitterd geraakt. Was hij mild omdat hij 
zijn eigen beperkingen en tekorten kende? Of was hij mild omdat hij Christus zichtbaar 
wilde maken als pastor bonus, als de goede Herder? Waarschijnlijk allebei.’’ 
 
De bisschop van ‘s-Hertogenbosch haalde de wapenspreuk van de overleden kardinaal 
aan: ‘Opdat zij U kennen’. ,,Een wapenspreuk toont wat de hartenklop van een 
bisschop is. Voor Ad Simonis was dat ongetwijfeld Gods openbaring, heel bijzonder in 
Christus. Christus, als de Levende in ons midden. Dat getuigenis stond voor Ad Simonis 
centraal. In een cultuur die steeds meer de Bijbelse wortels lijkt los te laten, was hij in 
die zin een missionaris. Hij wilde getuige van Christus zijn, tot het einde toe,’’ aldus mgr. 
De Korte. 
 
Vrijmoedig zijn sterven tegemoet 
Paul van Geest stond in zijn In memoriam stil bij diverse aspecten uit het lange leven 
van kardinaal Simonis, waarbij hij benadrukte hoe zwaar Simonis het bisschopsambt 
ervoer. Ook vertelde hij over diens laatste dagen. Simonis wilde niet meer geopereerd 
worden en zelfs niet weten wat hij mankeerde, zo liet hij de gealarmeerde huisarts 
weten: ,,hij trad zijn sterven volstrekt vrijmoedig tegemoet,’’ aldus Van Geest. 
,,Mijmerend over zijn en mijn Kerk van alle eeuwen raakte hij uiteindelijk in een coma 
waarin hij overleed.’’ 
 
Na de uitvaartplechtigheid gingen familieleden, enkele vrienden en de bisschoppen 
naar begraafplaats Sint Barbara. Daar vond de begrafenis in besloten kring plaats. 

Klik hier om de plechtigheid terug te kijken. 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 

 

Geloofsgesprek met pater Marc Lindeijer SJ 
In onze nieuwsbrief van vorige week meldden wij, dat het Geloofsgesprek van 
afgelopen zondag uit het Bisdom Breda zou komen. Presentator Leo Fijen sprak 
met pater Marc Lindeijer SJ. 
 
In verband met het overlijden van emeritus-kardinaal Simonis zond de KRO-NCRV 
afgelopen zondag een herhaling uit 2017 van het geloofsgesprek met de overleden 
kardinaal uit. Het gesprek met Marc Lindeijer kwam daarmee te vervallen en zal op een 
later tijdstip worden uitgezonden. 
 
 
 

 

 

Deze nieuwsbrief kijkt verder 
dan de eigen parochie 

 

https://www.npostart.nl/uitvaart-kardinaal-simonis/10-09-2020/KN_1717143


 

Bij het overlijden van emeritus-kardinaal Simonis  

Kardinaal Simonis was een vooraanstaand lid van de Kring van het BUC, het 

BeNeLux-Universitair-Centrum, waarin hij steeds in dialoog was over de 
verschillende mensvisies. 

Onze parochiaan Ton Veldman uit Middelburg is als studieadviseur verbonden aan dat 
BUC. 
 

 
Emeritus-kardinaal Ad Simonis en professor dr. Anton van der Geld, president van het 
BeNeLux-Universitair-Centrum (BUC). 

Uit een publicatie van BeNeLux-Nieuws, winter 2019-2020 

 

Lief en leed 

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

Overleden 

Mevrouw Anna Vermeulen-de Clercq op 2 september 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! 

 



 

Maand van de veiligheid 
 
 

 
 

September is Maand van de Veiligheid. Samen met het Ministerie van 

Justitie en Veiligheid -en andere partijen- besteedt ouderenorganisatie 
KBO-PCOB aandacht aan de campagne Senioren en Veiligheid. 
 
Een maand lang aandacht voor phishing, Whatsappfraude, babbeltrucs en 
shouldering. Zie ook https://www.kbo-pcob.nl/speerpunten/veiligheid/ of bel op 
woensdag naar de babbeltiplijn op 030 - 3400 670 
 
Gratis veiligheidsinspectie 
Wilt u een geheel kosteloze veiligheidsinspectie van uw woning laten uitvoeren? 
Op Walcheren is een speciaal hiervoor opgeleide veiligheidsadviseur beschik-
baar. Hij bekijkt uw woning coronaproof op veiligheidsaspecten en geeft u waar 
nodig gratis advies om de veiligheid te verhogen. Vragen over veiligheid worden 
eveneens beantwoord. 
 
Bel bij interesse naar de KBO-PCOB: 030 - 340 0600. 
 
  
   

  
 

Film over de koloniale geschiedenis 
De stuurgroep ouderenpastoraat zal op 29 september een bijeenkomst houden 
voor vrijwillig(st)ers en belangstellenden. 
 
Noteert u het vast in uw agenda: van 14.00 uur tot 16.30 uur in de Jeugdhoeve te ’s 
Heerenhoek. 
 
Wat het thema betreft: we zullen middels film terug gaan in de koloniale geschiedenis, 
75 jaar terug. 
 
Binnenkort hoort u meer van ons, ook met betrekking tot opgave voor deze 
middag. 
 
 
 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie uitsluitend op 

rkwalcheren@zeelandnet.nl 
 
 
 

https://www.kbo-pcob.nl/speerpunten/veiligheid/
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/


 

Paus: 'Roddel is erger dan corona' 

Paus Franciscus vroeg afgelopen zondag tijdens het middaggebed op het Sint-

Pietersplein om niet toe te geven aan roddel. 
 
Paus Franciscus moedigde de gelovigen op het Sint-Pietersplein zondagmiddag aan 
om niet toe te geven aan roddel. Hij knoopte daarmee aan bij de evangelielezing 
(Mt 18, 15-20) van die zondag. ,,Roddel is (nog) erger dan corona. Laten we proberen 
niet te roddelen’’, vroeg Franciscus in zijn Angelustoespraak, waarin hij de gelovigen 
waarschuwde tegen lasterlijke praatjes. ,,Wanneer we een fout, tekortkoming of 
wangedrag bij iemand zien, is het eerste dat in ons opkomt, het aan anderen vertellen. 
Maar roddels verdelen de Kerk, drijven broeders uiteen en tasten de gemeenschap 
aan.’’ 
 
De paus nodigde de gelovigen uit om net als Jezus liefdevol naar anderen te kijken. Het 
is de liefde van Jezus, die de tollenaars en heidenen verwelkomde, terwijl Hij de 
weldenkenden van die tijd te kijk zette. De paus pleitte voor wat hij een pedagogie van 
herstel noemde en voor discretie. Het is altijd beter een broeder privé te berispen dan 
zijn zonde bekend te maken. Zo'n benadering sluit het hart, waarschuwde de paus. 

Bron: Kerknet; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken 

Nieuwe encycliek paus Franciscus over broederschap wordt 
gepresenteerd in oktober 

Voorafgaand aan de feestdag van Sint Franciscus, 4 oktober, zal paus Francis-

cus, zoals we al vermoedden, een encycliek over menselijke broederschap en 
sociale vriendschap presenteren. Hij reist daarvoor speciaal naar Assisi, waar hij 
het graf van de heilige Franciscus, stichter van de minderbroeders, zal bezoeken. 

Het gaat om de derde encycliek van zijn pontificaat die als titel krijgt ‘Fratelli tutti’ (‘Allen 
broeders’). Dat heeft de Vaticaanse persdienst bekend gemaakt. Een encycliek, 
oorspronkelijk een rondzendbrief met instructies aan de bisschoppen, is een document 
waarin de paus zich tot de hele Kerk ‘en alle mensen van goede wil’ richt met 
betrekking tot een bepaald thema op sociaal-ethisch, pastoraal of leerstellig terrein. 
 
Dat hij zijn derde encycliek in Assisi wil ondertekenen is van symbolische betekenis. De 
heilige Franciscus geldt op een bijzondere manier als een heraut van vrede en broeder-
schap. Deze thema’s staan hoog op de agenda van de paus, benadrukt de Vaticaanse 
persdienst. De titel van zijn eerste boodschap als paus voor Wereldvredesdag in 2014 
luidde ‘Broederschap, grondslag en weg naar vrede’. 

Bron: rkkerk.nl; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken 
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Condoleances paus Franciscus na overlijden kardinaal Simonis 

Via pauselijk nuntius mgr. Aldo Cavalli heeft kardinaal Eijk een condoleance bericht 

ontvangen van paus Franciscus bij het overlijden van kardinaal Simonis. ,,Bedroefd 
over de dood van kardinaal Adrianus Johannes Simonis, breng ik u en de geestelijken, 
religieuzen en lekengelovigen van het aartsbisdom mijn condoleances over,’’ zo laat 
de paus weten. 
 

 

Paus Franciscus: ,,Met u samen dank ik de Almachtige God voor het getrouwe getuigenis 
van het evangelie van wijlen kardinaal Simonis, zijn jaren van toegewijde bisschoppelijk 
dienstwerk aan de Kerk van Rotterdam en Utrecht en zijn gewaardeerde inspanningen in 
dienst van de kerkelijke gemeenschap.’’ 
 
Reactie voorzitter Bisschoppenconferentie 
Op de website van het bisdom Rotterdam (de eerste bisschopsbenoeming van kardinaal 
Simonis) staat bisschop Van den Hende stil bij diens overlijden. Kardinaal Simonis was lange 
tijd voorzitter van de Bisschoppenconferentie, mgr. Van den Hende is dat nu: ,,Door de jaren 
heen heb ik het bisschopsmotto van kardinaal Simonis altijd zeer aansprekend gevonden. 
Het is ontleend aan het evangelie van Johannes: ‘Ut cognoscant te’, opdat zij u kennen 
(Johannes 17, 3). De afbeeldingen bij het motto tonen de heilige Schrift en ook brood en vis, 
als verwijzing naar de broodvermenigvuldiging en het sacrament van de Eucharistie. Immers, 
door het woord van God en de viering van de eucharistie kunnen wij Christus steeds beter 
leren kennen. Voor kardinaal Simonis was deze aansporing steeds opnieuw zijn opdracht bij 
uitstek: als bisschop mensen bij Christus brengen. In zekere zin ging Simonis gebukt onder 
het feit dat ondanks zijn inzet en aanhoudend gebed als bisschop veel mensen in de huidige 
tijd niet meer in aanraking kwamen met het geloof en met de persoon van Jezus Christus.’’ 

Bron: aartsbisdom Utrecht; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken 



 

 

Heilige Josemaría gehuldigd in Banneux 

Mgr. Jean-Pierre Delville, de bisschop van Luik, heeft zaterdag in het park van het 

heiligdom van de Maagd der Armen in Banneux een zuil ingezegend ter ere van 
de Heilige Josemaria Escrivá de Balaguer y Albas, de stichter van het Opus Dei. Dat 
gebeurde in aanwezigheid van Etienne Montero, regionaal vicaris van de Prelatuur van 
het Opus Dei voor België en het Groothertogdom Luxemburg, en de rector van het 
heiligdom, Leo Palm. 
 

 
Mgr. Jean-Pierre Delville, de bisschop van Luik, zegent een zuil ter ere van de heilige Josemaría. 
Foto: © Opus Dei 

Het huldebetoon aan de Heilige Josemaria Escrivá de Balaguer y Albas (1902 -1975), de 
Spaanse priester die in 2002 door paus Joannes Paulus II heilig werd verklaard, komt er op 
initiatief van een groep personen uit het Luikse. Volgens de voorzitter van het promotie-
comité, Roger Braem, gebeurt dat uit dankbaarheid voor de invloed van de Heilige 
Josemaría op het leven van velen en het voorbeeld van zijn heilig leven. Etienne Montero 
vestigde de aandacht op de devotie van de heilige voor de Maagd Maria in de talrijke 
heiligdommen wereldwijd. Hij verwees ook naar de verschillende bezoeken van de stichter 
van het Opus Dei aan België, in de jaren 1950. 
 
Bisschop Delville verwees naar de inzet van de heilige voor de armen en de zieken, in het 
begin van zijn roeping in Madrid, en het feit dat hij dadelijk aansloot bij de school van 
Maria. Daarom is hij hier echt op zijn plaats in Banneux, in dit heiligdom van de Maagd der 
Armen, waar getuigenissen van heiligheid uit alle landen verenigd zijn. Daarna ging hij over 
tot de inwijding van het monument dat bestaat uit een zevenhoekige kolom van 2,30 m hoog 
en 1 m doormeter met een bas-reliëf van de heilige Josemaría en opschriften in het Latijn, 
Frans, Nederlands, Duits en Engels. Deze geven een korte voorstelling van de heilige, een 
heel bekende zin uit een van zijn homilieën en een schietgebed dat hij vaak herhaalde: 
Omnes cum Petro, ad Iesum, per Mariam, Allen met Petrus, naar Jezus, door Maria. 

Bron: Kerknet; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken 



 

 

Paus Franciscus: 'Politici moeten algemene welzijn nastreven' 

Politici hebben volgens paus Franciscus de plicht om een goed beleid te voeren dat de 

menselijke persoon en het algemene welzijn centraal stelt. 
 
In de woensdagse algemene audiëntie, die net als vorige week op het Sint-Damasusplein 
binnen de muren van het apostolische paleis plaatsvond, heeft paus Franciscus politici 
opgeroepen om niet te vergeten dat de politiek om het welzijn van de mensen draait. Dat 
welzijn mag niet gereduceerd worden tot het welzijn van individuen. De politiek heeft helaas 
vaak geen goede naam. Dit betekent niet dat politici allemaal slecht zijn. Maar we mogen ons 
niet neerleggen bij deze negatieve visie. Daarop moet gereageerd worden door duidelijk te 
maken dat goede politiek mogelijk is of beter nog door een politiek beleid waarin de 
menselijke persoon en het algemeen welzijn centraal staan. 
 

 
Paus Franciscus tijdens de audiëntie van vanmorgen    Foto: © Vatican Media 

Dat vereist volgens de paus dat zowel de principes als de concrete daden van politici 
in ethische principes verankerd zijn. Het algemene welzijn vereist de deelname van iedereen. 
Als iedereen daar zijn ziel in steekt en als niemand buitengesloten wordt, zullen wij in staat 
zijn om goede relaties op te bouwen op gemeenschapsniveau, zowel nationaal als 
internationaal niveau, en in harmonie met het milieu. 
 
Gezonde samenleving 
Paus Franciscus stond ook opnieuw stil bij de coronapandemie die niemand spaart. Maar 
helaas zijn er ook personen en groepen die daarvan proberen te profiteren. Dat gaat niet 
alleen over de grote financiële winst die sommigen met de verkoop van vaccins hopen te 
maken, maar ook over diegenen die verdeeldheid proberen te zaaien met het oog op het 
eigen politieke of economische voordeel. Het coronavirus maakt ons duidelijk dat het ware 
goed voor iedereen een algemeen goed is, niet alleen een individueel goed, en omgekeerd, 
dat het algemene welzijn een echt goed is voor de persoon. Gezondheid is niet alleen een 
individueel, maar ook een publiek goed. Een gezonde samenleving is er een die voor ieders 
gezondheid zorgt. 

Bron: Kerknet 



 

 

 

 

■ 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. 

■ Vrijdag 25 september 2020 (14.00-16.30 uur) 
De stuurgroep Ouderenpastoraat houdt in de Jeugdhoeve in ’s-Heerenhoek een bijeenkomst.. 
Er zal een film over de koloniale geschiedenis worden vertoond. 

■ Woensdag 14 oktober 2020 (09.30-11.00 uur) en donderdag 15 oktober 2020 (18.30-20.00 
uur) 
Leden van het Caritasbestuur en enkele 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, telefoon: 
0118-413292. Elders in deze nieuwsbrief besteden we uitvoerig aandacht aan deze mooie 
actie. 

2021 
■ Zaterdag 16 tot en met vrijdag 29 januari 

2.000 kerken doen mee met de landelijke geldwervingsactie Kerkbalans. 

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

■ Zaterdag 27 februari 2021 
Jong Katholiek, de landelijke jongerenorganisatie van de Nederlandse 
bisschoppenconferentie, houdt vandaag een landelijke inspiratiedag voor jeugd- en 
jongerenwerkers. De dag zal onder andere gaan over mentorschap, de persoonlijke band met 
God en hoe men kinderen en jongeren in de parochies en bisdommen kan begeleiden. 

 
 
 

 

 
 

Het hart van de mensen is klein, 
maar het kan met grote dingen gevuld worden!! 
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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 
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(telefonisch ook bereikbaar via de 
beide secretariaten): 

Fons van Hees, Thaddy de Deckere, 
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Wiel Hacking 
de persoonlijke 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 
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