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Bezorging van de nieuwsbrief laat helaas te wensen over 

We hebben de indruk, dat de bezorging van deze nieuwsbrief niet altijd 

vlekkeloos verloopt getuige het aantal klachten dat we ontvangen via telefoon en 
e-mail. En dat vinden wij vanzelfsprekend heel vervelend. We doen er alles aan 
om die bezorgproblemen op te lossen, maar dat gaat bijzonder moeizaam. 
 
Lang niet altijd worden bezorgklachten bij ons gemeld. Dat is vervelend, want daarmee 
blijft het aantal klachten onbekend, kunnen we niet werken aan een allesomvattende 
oplossing en kunnen we u evenmin de gemiste nieuwsbrief alsnog toesturen. 
 
Heel vaak lukt het niet om de nieuwsbrief te bezorgen door een volle mailbox bij 
u. Wat u wellicht niet weet is dat alles in de prullenmand meetelt voor uw mailbox. 
Een volle prullenmand betekent dan een volle mailbox en het systeem meldt ons: 
mailbox vol, bericht terug naar afzender en dat is de webmaster. De redactie staat 
hier geheel buiten en wordt hierover sinds een aantal maanden spijtig genoeg 
ook niet meer geïnformeerd. 

Wanneer het systeem driemaal achtereen een volle mailbox tegenkomt, dan wordt uw 
adres automatisch geblokkeerd. Pas na een mail van u zal de webmaster die blokkering 
ongedaan maken. De nieuwsbrief is dus slachtoffer van het systeem. Maak dus 
alstublieft regelmatig uw prullenmand leeg. U kunt dat zelfs automatische laten doen 
door die handeling in te stellen in uw e-mailprogramma. Dat voorkomt meestal de 
ellende. 
 
Heeft u geen nieuwsbrief ontvangen? Meld het ons dan bij voorkeur per e-mail via  
rkwalcheren@zeelandnet.nl. We sturen u de gemiste nieuwsbrief alsnog en voor 
zoveel nodig wordt uw e-mailadres gedeblokkeerd! 

 
 
 

mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 

25e Zondag door het jaar 
Jesaja 55,6-8, -Psalm 145- Brief van Paulus aan de christenen 
van filippi 1,20-24.27a- Mt.20,1-16a. 
 
 
Tekst: René Heinrichs, aalmoezenier b.d. 
 
 
‘Leef op een manier die bij Christus past’ 
 
Vandaag lezen we weer over welk gedrag bij een christen past. En daarom vertelt 
Jezus ons weer een parabel. Een verhaal waarbij hij gebruik maakt van de aspecten 
van het dagelijks leven die voor de toenmalige luisteraars herkenbaar zijn en waarin de 
kern van de boodschap zit verpakt. 
 
U begrijpt dat de landeigenaar een voorstelling van God is. En dan blijkt god andere 
maatstaven van beloning te hanteren dan wij mensen in ons dagelijks verkeer. Als we 
ons houden aan de voorschriften, regels, wetten – en dat is al heel wat als mensen dat 
allemaal zouden doen- dan dienen we de rechtvaardigheid. Maar daar zit nu net de 
kneep voor een christen. Die wordt immers opgeroepen zoals God te zijn, oneindig 
liefdevol naar zichzelf, de ander en God toe. 
 
Jezus vertelt over de landeigenaar die met de arbeiders van het eerste uur de afspraak 
maakt dat hij hen betaalt met een denarie per gewerkte dag. Dat was een normaal, 
rechtvaardig dagloon toen. Aan de arbeiders die later beginnen, noemt de landeigenaar 
geen bedrag. Hij belooft hun te geven ‘wat billijk is’. In het Grieks staat er dikaios. Dat 
woord verwijst naar het bijbelse begrip ‘gerechtigheid’, en dat is heel wat anders dan 
ons modern westerse begrip ‘rechtvaardigheid’. 
 
Rechtvaardigheid is gebaseerd op het principe ’voor wat hoort wat’. De prestatie wordt 
gemeten en beloond. Zo hoort het volgens de arbeiders van het eerste uur, en daarom 
vinden zij de handelwijze van de landeigenaar onrechtvaardig en velen van ons zijn het 
daarmee eens. Maar voor een christen gelden toch andere maatstaven! Als er 
rechtvaardig, volgens het recht, volgens de afspraken tussen mensen onderling, tussen 
bedrijven onderling, tussen staten onderling en met vele, met openbare lichamen en 
instituties onderling, rechtvaardig wordt gehandeld , betekent dat nog niet dat er ook 
gerechtigheid is gedaan. Ik wil zwijgen van liefdevol gehandeld. Gerechtigheid is 
immers niet gebaseerd op uiterlijke normen of meetbare prestaties. (hoort u op de 
achtergrond meeklinken- natuurlijk willen we vluchtelingen opnemen maar alleen als ze 
een bijdrage- meetbaar- leveren aan onze welvaart!)  
 
Gerechtigheid is gericht op het goede, op levenskansen voor élke mens. Gerechtigheid 
doen betekent: zo leven dat de ander er beter van wordt. Bijbelse gerechtigheid vraagt 
gulheid, mateloze goedheid. 
 
Daar is het Jesaja om te doen. Gerechtigheid is op de eerste plaats een eigenschap 
van God. ‘De Heer is nabij, Hij zal zich erbarmen’ zegt Jesaja in de eerste lezing. Niet 
het recht van de sterkste- van de meest succesvolle, van de meest gestudeerde, van de 
best presterende- geldt bij God, maar het recht van de eenieder en dus van de 
zwaksten eerst. Daar is het Jezus ook om te doen! Hij wil dat ieder mens, zonder 
uitzondering, volop levenskansen krijgt. Daarom krijgt elke arbeider in de parabel een 
volledig dagloon. 
 



 

In onze wereld is er sprake van vele crises. Ook nog steeds van vele vluchtelingen-
crises. Dat is klaarblijkelijk van alle tijden. Steeds zijn er grote volksverhuizingen 
geweest en nog steeds zijn deze aan de gang. Mensen zoeken hun heil ergens anders 
als ze geen leven meer hebben of geen kansen op een waardig leven zien. Zo ook de 
vluchtelingen in het kamp Moria. Hoe schrijnend is het dan als we horen en zien dat dit 
kamp in brand is gestoken, dat als gevolg daarvan mensen moeten vertrekken. Maar 
waarheen? Velen zien hen het liefste vertrekken naar het land waar ze vandaan komen. 
Hieronder ligt angst, angst voor de onbekende. Maar ook angst voor het eigen leven 
etc. en hoe meelevend schijnt dan zo’n gebaar van de Nederlandse regering: er mogen 
100 kinderen komen! 100 kinderen! Maar dit aantal wordt wel afgetrokken van het 
aantal dat afgesproken was in Europa dat mocht blijven in Europa! 
 
Hoe ver zijn we af van die ‘nieuwe hemel en aarde’ waar de oneindige goedheid en 
liefde dagelijkse kost is. Het deed iemand verzuchten: ,,Dit was de limiet voor mij. Ik 
stem nooit meer VVD. Ik heb altijd VVD gestemd. Als je zo’n besluit neemt dan snap je 
het niet. Dan heb je niet door waar het echt om draait in de mensensamenleving. Welk 
een kruideniersmentaliteit en dan zouden we vragen kunnen om een ietsje meer.’’ 
 
We hebben nog een lange weg te gaan voordat we die eigenschap van God, 
gerechtigheid en liefde doen, ons eigen hebben gemaakt. 
 
We hebben het goed hier. We hebben veel samen gepresteerd maar dat we hier 
geboren zijn is geen eigen verdienste. Nooit zal ik vergeten dat  zoals in de Bijbel staat, 
mijn vader een zwervende Arameër is. Maar wel onder Gods zegen. 
 

God blijft ons tot zich roepen, zoals Jesaja en de psalmist ons zeggen vandaag. 
We houden moed. En we blijven deze oproep steeds verkondigen. En ook: ,,God 
houdt oneindig veel van ons.’’ Alles komt ooit goed. 
 
 
 
 

Eerste cursusavond over het Marcusevangelie nu online 

De video-opname van de eerste avond van de Bijbelcursus die bisschop Liesen 

geeft over het Marcusevangelie is inmiddels gepubliceerd op het YouTubekanaal 
van het Bisdom Breda. 
 
Tijdens de avond ging bisschop Liesen onder meer in op de historiciteit van de 
evangelies en gaf hij een aantal aanwijzingen om het evangelie van Jezus Christus 
volgens de evangelist Marcus nog beter te kunnen begrijpen. 
 

Volgende cursusavond 
De eerstvolgende cursusavond vindt plaats op 12 oktober 2020. In verband met 
videomontage verschijnt de opname van de avond enkele dagen later. 

▪ Meer informatie over de cursus op de website van het Sint Franciscuscentrum 
 

 

https://youtu.be/j6pJMdvnaOM
https://youtu.be/j6pJMdvnaOM
https://sintfranciscuscentrum.nl/vorming/bijbellezen-evangelie-van-marcus-tijdelijk-in-de-michaelkerk-in-breda-en-ook-online-te


 

Kerngroep Onze Lieve Vrouwekerk stapt na veertig jaar 
collectief op 

De Kerngroep van de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen heeft zichzelf per 1 

september 2020 opgeheven. Een e-mailbericht aan de leden van het parochie-
bestuur en de coördinatoren van alle werkgroepen van secretaris Jac van Damme 
bevestigde rondzingende geruchten en veroorzaakte onder vrijwilligers een grote 
schok. 
 
 
Tekst: Peter Vrancken 
 
 
,,Op 1 september 2020 heeft de kerngroep OLV zichzelf opgeheven. Ze hebben dat per 
brief aan het parochiebestuur gemeld’’, schrijft Van Damme en voegt er nog aan toe 
,,de leden hebben gezegd hun taken als vrijwilligers op andere terreinen te blijven 
uitvoeren. 
 
Het was een publiek geheim, dat de relatie tussen de Kerngroep en het parochiebestuur 
en meer in het bijzonder secretaris Van Damme al lange tijd gespannen was. Het 
bestuursbesluit om de voorganger van de werkgroep, de pastoraatgroep, om te vormen 
tot kerngroep, viel indertijd al in slechte aarde bij de vrijwilligers van de kerngroep. Ook 
het bestuursvoornemen om de groep tevens aan te stellen voor de HH. Petrus- en 
Pauluskerk in Middelburg stuitte op verzet. Daarnaast was er nauwelijks overleg en 
werden afspraken en gedane toezeggingen niet nagekomen. 
 
Kerngroep ontlastte pastores enorm 
De pastoraatgroep, die maar liefst zo’n veertig jaar heeft bestaan en opgericht werd in 
de tijd van pastoor Wim van der Riet, vormde voor met name de pastores een 
bijzondere waardevolle rechterhand. Heel veel taken van uiteenlopende, 
organisatorische en praktische aard waren bij de pastoraatgroep (en dus sinds enkele 
jaren kerngroep genaamd) in uitstekende handen en ontlastten de toch al overbelaste 
pastores. 
 
Samenstelling 
De Kerngroep bestond tot 1 september 2020 uit de dames Leonie van den Berg, Wilma 
Jacquemijns en de heren Ad Jacquemijns, Herman Maas en Gerard Wortman. 
 
De bestuursmededeling besluit met: ,,Het parochiebestuur is dankbaar voor de 
vele jaren, waarin de kerngroep haar taken heeft uitgevoerd en voor de energie, 
die deze vrijwilligers erin hebben geïnvesteerd.’’ 
 



 

Vredesweek 2020 

 
Vrede zij met u allen! 
‘Iedereen kan iets voor vrede doen'! Met die gedachte houdt PAX dit jaar van 19 tot en 
met 27 september haar 54e Vredesweek. Het thema nodigt uit om uit je eigen bubbel te 
komen en te laten zien dat ieder, jong en oud, iets kan doen aan vrede. Door 
ontmoetingen en met elkaar in gesprek te gaan, om het verhaal van de andere kant te 
horen en te luisteren met ons hart.' 
 
 

 
Oecumenische viering in Sint Jacobskerk 
Op zondag 27 september zal er om 9.30 uur een oecumenische viering worden 
gehouden in de Sint Jacobskerk op de Oude Markt te Vlissingen; dit als afsluiting 
van de jaarlijkse Week van Gebed voor de Vrede. 
 
Voorgangers zijn ds. Pim Steenbergen en pater Thaddy de Deckere. De laatste zal de 
verkondiging doen. Iedereen is van harte welkom. 
 
Aanmelding 

• Per e-mail via het PKN kerk kantoor: kerkkantoor@pkn-vlissingen.nl 

• Of op vrijdag tussen 9.30 en 12.00 uur telefonisch via 0118-412518. 
 
Vanwege deze oecumenische dienst zal er op zondag 27 september a.s. geen R.K. 
viering zijn in de Onze Lieve Vrouwekerk. 
 

mailto:kerkkantoor@pkn-vlissingen.nl


 

Vredesviering in Middelburg 

De Raad van  Kerken Middelburg  nodigt U uit voor de Vredesviering, komende 

zondag, 20 september. De viering  is in de Nieuwe Kerk in Middelburg en begint 
om 16.30 uur. 
 
Thema van de vredesviering is: ‘Vrede verbindt verschil’. 
 
Sprekers zijn: ds Leuny de Kam en Angelique Duijndam. Ook pastor Ria Mangnus zal 
haar medewerking aan de viering verlenen. 
 
U hoeft zich niet tevoren aan te melden. 
 
Van harte Welkom! 
 
 
 
 
 

Tienjarig bisschopsjubileum mgr. Jan Liesen 

Bisschop Liesen van Breda vierde gisteren, donderdag 17 september 2020, zijn 

tienjarig bisschopsjubileum. Op 18 september 2010 werd hij in de Sint 
Janskathedraal in ‘s-Hertogenbosch tot bisschop gewijd. Tegelijkertijd stond de 
bisschop stil bij het bereiken van zijn zestigste verjaardag. 
 
Tijdens een ontmoeting met medewerkers van het bisdomkantoor en de vicariaten, 
sprak vicaris-generaal Harrie Lommers lovende woorden tot de bisschop. In zijn 
toespraak maakte hij een historisch uitstapje naar de tijd van het Rijke Roomse Leven 
in Nederland. Katholieke politici als premier Ruijs de Beerenbrouck en minister Aalberse 
brachten, op basis van de katholieke sociale leer, rechtvaardige arbeidsverhoudingen 
tot stand en bouwden de sociale wetgeving uit. Volgens vicaris Lommers ,,straalden de 
katholieken saamhorigheid uit, dachten en handelden zij vanuit hun geloof en waren zij 
fier op hun katholieke overtuiging.’’ Vicaris Lommers trok dit door naar de missionaire 
Kerk waarvoor bisschop Liesen zich inspant. De vicaris wenste de bisschop een 
vruchtbare toekomst toe en keek voorzichtig vooruit na 2035 wanneer bisschop Liesen, 
als God het geeft, 75 jaar wordt en tegelijkertijd 25 jaar bisschop zal zijn. 

 
Bisschop Liesen keek dankbaar terug op de afgelopen periode. Hij memoreerde dat 
voor hem 18 september een belangrijker datum is dan zijn verjaardag. ,,Op die dag 
werd ik gedoopt en leerling van de Heer. Het doopsel gaat vooraf aan mijn bisschop-
zijn.’’ Hij citeerde in dit verband de heilige Augustinus die schreef: ,,met u ben ik 
christen, voor u ben ik bisschop.’’ Hij betrok in zijn dank alle gelovigen van het bisdom 
zonder wie hij zijn bisschopsambt niet zou kunnen uitoefenen. 

Bron: Bisdom Breda; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken 



 

 
Werkgroep Leven met verlies nam afscheid van Mary van der 
Aart en Françoise Franse 

De leden van de Werkgroep Leven met verlies hebben afgelopen dinsdag 

afscheid genomen van twee leden: Mary van der Aart uit Middelburg en Françoise 
Franse uit Goes.  Tijdens de koffiepauze werden zij in het zonnetje gezet door 
Rens Stobbelaar, de begeleider van de groep Leven met Verlies. 
 
 
Tekst en foto: © Jeannette Vrancken 
 
 
Rens Stobbelaar bedankte Mary voor de wijze van inbreng tijdens de bijeenkomsten en 
met name wat betreft haar fijnzinnigheid, scherpte en zachtheid. Het was prettig om met 
haar samen te werken. 
 
Mary dankte haar collega Andrea Hummelen, met wie zij veel samen heeft gewerkt 
binnen de Parochiekern Petrus en Paulus. Zij hebben samen altijd fijn en goed overleg 
kunnen voeren. Ook dankte Mary Rens door hem een compliment te geven, dat hij een 
geduldige ‘chef’ is binnen deze groep, die alleen maar uit dames bestaat. 
 
Vervolgens werd Françoise bedankt voor haar inzet in de Pater Damiaan Parochie en 
wel in de parochiekern Goes. Françoise blijft zich wel binnen de Damiaanparochie 
administratief bezighouden met het verzenden van de brieven naar de nabestaanden 
en het maken van de kruisjes na het overlijden van parochianen.  
 
 

Mary van der Aart 

 
 
 
 

 

 
Françoise Franse 

 

 



 

Filmavond Dagkapel Middelburg 

Een film met diepgang kan aanleiding geven tot mooie gesprekken. Graag wil ik 

parochianen van de Heilige Maria Parochie Walcheren (en andere 
belangstellenden) in de gelegenheid stellen deze ervaring met elkaar te delen. We 
zullen gaan kijken naar de Japanse film Departures uit 2009. 
 
Het leven van Daigo Kobayashi komt helemaal op zijn kop te staan, wanneer het orkest 
waarin hij cello speelt wordt opgeheven. Zijn veel te dure instrument hij moet verkopen, 
en met zijn vrouw Mika keert hij terug naar het dorp waar hij is geboren en opgegroeid. 
Op zoek naar een bron van inkomsten vindt hij onverwacht een baan bij een 
uitvaartverzorger. Maar voor zijn vrouw verzwijgt hij wat voor soort werk hij doet. 
 
Dit is het kader van het soms komische, vaak ook ontroerende verhaal, waarin Gaido 
wordt geconfronteerd met verschillende wijzen van omgaan met de dood. En tegelijk 
leert hij ook begrijpen wat het lot hem wil bijbrengen op zijn eigen levensweg. Steeds 
opnieuw moet hij vertrekken (vandaar de titel?) vanuit een onzekere situatie om een 
volgende stap te zetten in zijn persoonlijke ontwikkeling en in zijn spirituele groei. 
Teruggaan naar zijn wortels blijkt voor Daigo de manier om te ontdekken, hoe zijn 
verhouding is geweest tot zijn vader. 
 
De filmavond wordt gehouden in de Dagkapel van de HH. Petrus- en Pauluskerk in 
Middelburg. Uiteraard zijn ook parochianen uit Vlissingen, uit heel Walcheren, van harte 
welkom. De filmbijeenkomst zal plaats vinden op donderdag 22 oktober 2020 van 19.30 
tot 22.00 uur. 
 
Vanwege de coronamaatregelen kunnen maximaal 20 belangstellenden aan de 
bijeenkomst deelnemen. Daarom is aanmelden noodzakelijk: liefst per e-mail 
wielhacking@gmail.com of eventueel per telefoon 06-17 598 152. 
 
De aanmeldingen zullen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Als het 
aantal aanmeldingen de 20 verre overschrijdt, dan wordt er een tweede avond 
gepland. Bij minder dan 5 aanmeldingen komt het aanbod te vervallen, maar daar 
gaan we gewoon niet van uit. Wees welkom, allen! 

 
Wiel Hacking 
pastoraal werker 
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Parochiebestuur wordt uitgebreid met Paul Stok 

Zodra aan alle formele vereisten is voldaan, zal Paul Stok uit Middelburg deel 

gaan uitmaken van het bestuur van de Heilige Maria Parochie Walcheren. De 
benoeming moet nog geschieden door bisschop mgr. Jan Liesen van Breda. Stok 
wordt portefeuillehouder Bouwzaken. 
 
Het parochiebestuur telde 2 vacatures. Deze ontstonden door de benoeming van Ruud 
Louwes tot vicevoorzitter (hij was als bestuurslid verantwoordelijk voor vrijwilligers) en 
door het vertrek van Jan Bruurs, die bouwkundige zaken in zijn portefeuille had. 
 
 
 

 
 

 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lief en leed 

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

Overleden 

Mevrouw Gertruda Jeanne Franciska Cals-Hochstenbach op 8 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! 
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Paus Franciscus zal VN toespreken 

Alle buitenlandse reizen zijn afgelast, maar paus Franciscus gaat wel naar Assisi en 

zal eind van de maand waarschijnlijk ook de Verenigde Naties toespreken. 
 
In Rome werd het voorlopige programma van paus Franciscus voor de herfst 
bekendgemaakt. Blikvanger is het bezoek op zaterdag 3 oktober aan Assisi. Hij zal er 
die dag, niet toevallig aan de vooravond van het feest van Sint-Franciscus van Assisi, 
zijn nieuwe encycliek Fratelli tutti ondertekenen. Het bezoek aan de stad van Sint-
Franciscus is de eerste verplaatsing buiten de stad Rome sinds eind februari en het 
uitbreken van de coronapandemie. De voorbije maanden ging paus Franciscus wel 
langs in verschillende gebedsplaatsen in Rome zelf. 
 
Opvallend is ook de aankondiging dat paus Franciscus de Verenigde Naties op 21 
september zal toespreken naar aanleiding van de 75-ste verjaardag van de Algemene 
Vergadering van de VN. Dat zal concreet gebeuren in een videotoespraak die vooraf 
wordt opgenomen. 
 
De voorbereiding van de buitenlandse reizen van de paus ligt door de coronapandemie 
volledig stil. Meer nog, Mauricio Rueda Beltz, tot voor kort de hoofdorganisator van de 
pauselijke reizen naar het buitenland, is ondertussen verhuisd naar de apostolische 
nuntiatuur in de Portugese hoofdstad Lissabon. Volgens Italiaanse media wordt hij daar 
actief betrokken in de voorbereiding van de volgende editie van de Wereldjongeren-
dagen, die ondertussen ook zijn uitgesteld tot 2022 of zelfs 2023. Voorlopig is er nog 
geen opvolger voor Rueda Beltz aangeduid.  

Bron: Kerknet 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 



 

Lezers schrijven-1 

In onze vorige nieuwsbrief stond in een publicatie over het inmiddels naar Polen 

verhuisde orgel uit de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen, dat emeritus-pastoor 
Paul de Maat het een mooi idee noemde, omdat de Polen Walcheren als eersten 
hebben bevrijd. En dat was niet juist. 
 

 
Leon DeWitte reageerde: 
Het is sympathiek de Polen de bevrijding van Walcheren in de schoenen te schuiven, 
echter geen enkel Pools regiment heeft deelgenomen aan de bevrijding van Walcheren. 
Wel Polen in Axel en Breda. Emeritus-pastoor De Maat heeft zich vergist, maar de 
bedoeling Zeeuws gezien Accoord. 
 
Met vriendelijke groet 
Drs. MEd. Leon A. DeWitte,  voorzitter Stichting Steun Bevrijders. 
 
 
Emeritus-pastoor Paul de Maat reageerde al eerder naar onze redactie: 
Ik las in de Nieuwsbrief een sprekend bericht over ‘ons’ orgel, op weg naar een 
parochiekerk in Polen. Toen ik ervan hoorde dat dit te gebeuren stond was ik eerst echt 
droevig gestemd: een groot verlies eigenlijk voor ons. Maar toen ik tot me liet 
doordringen dat ons prachtige maar in feite onbruikbaar geworden instrument een 
zinvolle bestemming ging krijgen in Polen, kon ik er vrede mee hebben en bedacht ik 
hoe in de ‘Slag om de Schelde’ Poolse militairen een beslissende rol hebben gespeeld 
in de bevrijding van Oost Zeeuws Vlaanderen, met name ook van mijn geboorte dorp 
daar. Ik was toen 5 jaar en heb er nog een herinnering aan hoe de soldaten met hun 
tanks (zij waren de eersten van de geallieerden) in onze Dorpsstraat voorbij kwamen. 
 

Lezers schrijven-2 
Dag redactie, 
Zojuist heb ik uw nieuwsbrief gelezen en daarbij viel mij het artikel op over de 
ontmanteling en overdracht van het orgel van de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen 
naar een R.K. Kerk in Polen. 
Het orgel zal daar ongetwijfeld een goede bestemming krijgen, maar wat ik me afvraag 
is het volgende: 
Hert orgel was door de firma Vermeulen gebouwd in 1953, het begin van de 
zogenaamde herstelperiode in de Internationale orgelbouw. Er zijn ook onderdelen 
gebruikt van een ouder orgel van de orgelbouwer Adema. Was het orgel geen 
beschermd rijksmonument?? 
Is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in deze sloop en verkoop gekend? 
Nederland is beroemd voor zijn geweldig monumentaal orgelbestanden.  
Door de secularisatie dreigen er echter steeds meer orgels ons land te verlaten. 
Ik denk, dat hier een halt toe moet worden geroepen. 

Met een hartelijke groet van 
Gerrit Krul 
 
Naschrift redactie 
We hebben deze brief aan het parochiebestuur voorgelegd, maar daarop helaas geen 
reactie ontvangen. 



 

Lezers schrijven-3 
Beste redactie, beste Peter. 
Een goede weergave over de uitvaart van emeritus-kardinaal Simonis. Het was een 
mooie viering. Ik had de eer om ook aanwezig te mogen zijn in de een na laatste bank 
van achteren en ook nog achter een paal. Maar ik treur niet, want de viering ging snel 
voorbij. 
Fijn weekend. 
 
Groeten, 
Anita  
 

 
 

Terugkijken: het geloofsgesprek met vicaris Wiel Wiertz 

Hoe kun je nabij zijn aan mensen en met hen verbonden blijven wanneer een 

bedevaart niet door kan gaan? Die vraag stelde presentator Leo Fijen aan vicaris 
Wiel Wiertz in het Geloofsgesprek dat afgelopen zondag, 13 september, werd 
uitgezonden via KRO-NCRV. 
 
Mediaviering vanuit Hulst 
Op 13 september 2020 verzorgde de KRO-NCRV de eucharistieviering vanuit de 
basiliek van de Heilige Willibrordus te Hulst. Bisschoppelijk vicaris Wiel Wiertz was de 
hoofdcelebrant in deze viering. Vicaris Wiertz is pastoor van de verschillende parochies 
in Zeeuws-Vlaanderen en voorzitter van de Bredase broederschap van Onze Lieve 
Vrouw van Kevelaer. die vanuit Breda en Zeeuws-Vlaanderen de jaarlijkse bedevaart 
naar deze Duitse bedevaartsplaats organiseert. 
 

Kevelaer 
Het geloofsgesprek werd opgenomen in Kevelaer. Vicaris Wiertz verbleef daar in 
augustus met het bestuur van de broederschap en enkele collegae priesters. In 2020 
gaan de reguliere bedevaarten vanwege de coronapandemie niet door. Samen met het 
bestuur en zijn medepriesters vierde hij in Kevelaer de eucharistie en werden de 
intenties van de bedevaartgangers meegenomen. De broederschap heeft alle 
deelnemers van de vorige bedevaart een boekje met verslagen en foto’s gestuurd. 
Vicaris Wiertz: ,,Op deze manier bemoedigen wij de mensen en houden de contacten 
warm voor de volgende bedevaart die we hopelijk in 2021 weer kunnen organiseren.’’ 
 
In het geloofsgesprek ging vicaris Wiertz verder in op de manier waarop het pastorale 
team van Zeeuws-Vlaanderen mensen nabij is tijdens de coronatijd. Ook ging hij in op 
een persoonlijke ervaring met vergeving die hij opdeed in Kevelaer. Het onderwerp van 
vergeving stond bovendien centraal in de evangelielezing van zondag 13 september. 

▪ Kijk het Geloofsgesprek terug via NPO-gemist 
 

Bron: Bisdom Breda; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken 

  

https://www.npostart.nl/geloofsgesprek/13-09-2020/KN_1715938


 

Digitale verdieping over liefde en seksualiteit met 
JongKatholiek 
Voor katholieke jongeren met vragen over liefde en seksualiteit is er nu de 
mogelijkheid om een digitale cursus over dit thema te volgen. In vier avonden 
wordt kennis gemaakt met  de ‘Theologie van het Lichaam’ van Paus Johannes 
Paulus II en is er veel ruimte voor vragen en gesprek over dit onderwerp en alles 
wat ermee samenhangt. 
 

 
 
Liefde, relaties en seksualiteit zijn belangrijke onderwerpen voor iedereen en de 
katholieke Kerk heeft er een duidelijke visie over. Kapelaan Luc Simons gaat in een 
online serie van vier avonden met jongeren in gesprek over seksualiteit vanuit de 
Theologie van het Lichaam. 
 
Leven delen 
In de ‘Theologie van het Lichaam’ werkt Johannes Paulus II een christelijke 
antropologie (visie op de mens) uit met bijzondere aandacht voor de betekenis van de 
lichamelijkheid, de seksualiteit en het verlangen tussen man en vrouw om hun leven 
met elkaar te delen. De paus werkt toe naar een huwelijkstheologie waarin het huwelijk 
wordt beschreven als een ‘gemeenschap van leven en liefde’. 
 
De avonden worden online gehouden op woensdag: 21 en 28 oktober en 4 en 11 
november, steeds van 19.45 tot 21.00 uur. Aanmelden kan via JongKatholiek. 
 
Deze digitale verdieping is een initiatief van JongKatholiek in samenwerking met 
het gezinspastoraat van het Sint Franciscuscentrum/Bisdom Breda. 

Bron: rkkerk.nl  

https://www.rkkerk.nl/digitale-verdieping-over-liefde-en-seksualiteit-met-jongkatholiek/
https://www.rkkerk.nl/digitale-verdieping-over-liefde-en-seksualiteit-met-jongkatholiek/
http://jongkatholiek.nl/agenda/digitale-verdieping-over-liefde-en-seksualiteit/


 

 
 

 
 

 
 

 

 
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/


 

Opvallend bisschoppelijk protest tegen doodstraf in VS 

Hoewel zijn vader zelf werd vermoord, kant aartsbisschop Joseph F. Naumann zich 

resoluut tegen de doodstraf. 
 
 
Tekst: Benoit Lannoo (Kerknet) 
 
 
Aartsbisschop Joseph F. Naumann van Kansas City spreekt zich in een videobood-
schap van het Catholic Mobilizing Network (CMN) uit tegen het hervatten van executies 
van terdoodveroordeelden in de VS, nadat er zeventien jaar lang een moratorium op 
executies in federale gevangenissen gold. CMN voert campagne onder het 
motto: Ending the death penalty promoting restorative justice - Stop de doodstraf door 
rechtvaardigheid en verzoening te promoten. Nu is Naumann niet de eerste 
Amerikaanse katholieke bisschop die deze campagne expliciet ondersteunt. Maar 
merkwaardig: hij is zelf een slachtoffer, zijn vader werd vermoord toen zijn moeder 
zwanger van hem was. 

,,Ik beweer niet te spreken in naam van alle slachtoffers’’, zegt Mgr. Joseph F. 
Naumann. ,,Ik koester allerminst de intentie om de pijn en het gemis te minimaliseren 
van wie moet leven nadat een geliefde door een gewelddaad om het leven kwam’’, zegt 
aartsbisschop Naumann. 
 
Ontslag 
Zijn vader was manager in een drankzaak toen hij  -in de drukke periode net voor Kerst 
1948-  in conflict kwam met een medewerker die niet wou helpen de lading van een 
truck binnen te halen. Fred Naumann ontsloeg de man, maar die kwam even later terug 
met een knipmes en sneed hem de keel over. Zijn oudere broertje was nog niet eens 
twee jaar oud, zijn moeder was zes maanden zwanger van de latere aartsbisschop.  
Aartsbisschop Naumann is geen linkse rakker; hij verdedigt vaak president Donald 
Trumps anti-abortuspolitiek. 
 
Heling 
,,De Kerk moet aan de zijde staan van de families die slachtoffer werden van moord. 
Maar als wij mensen terechtstellen in naam van de gerechtigheid, verlagen wij de 
samenleving tot het niveau van de daders door hun geweld te imiteren’’, zegt mgr. 
Naumann. ,,Natuurlijk moet ons gerecht onschuldigen beschermen en mensen 
afschrikken om gewelddadige misdaden te plegen. Maar we kunnen onze samenleving 
in 2020 beschermen tegen gewelddadige criminelen zonder daarvoor de doodstraf van 
doen te hebben. Als er iets helend kan zijn voor wie de gewelddadige dood van een 
geliefde betreurt, dan is dat niet de vernieling van nog een menselijk leven, maar wel de 
mogelijkheid om een ziel te redden’’ argumenteert de aartsbisschop. 
 
 

 
Nieuwsbrief H. Maria Parochie Walcheren 

 
Natuurlijk als eerste met het laatste nieuws! 

 

 
 

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


 

Morgen wordt landelijke herdenkingsdienst overleden 
religieuzen gehouden  

Morgen, zaterdag 19 september om 10.30 uur, organiseren het bisdom ‘s-

Hertogenbosch en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) een landelijke 
herdenkingsdienst voor alle overleden religieuzen in de periode van 1 maart tot 
en met 31 augustus 2020. 
 
De viering vindt plaats in de Sint Janskathedraal in ‘s-Hertogenbosch. Hoofdcelebrant is 
mgr. Gerard de Korte, bisschop van Den Bosch. KNR-voorzitter abt Bernardus Peeters 
en mgr. Van Burgsteden, referent voor de religieuzen van de Bisschoppenconferentie 
zullen concelebreren. 
 

 
 
 
Corona 
Het uitbreken van het coronavirus en de daaropvolgende maatregelen hebben in het 
hele land veel gevolgen gehad, ook voor de religieuzen. Sommige 
kloostergemeenschappen moesten in korte tijd afscheid nemen van meerdere 
medezusters en –broeders. Met name in het bisdom ‘s-Hertogenbosch, waren enkele 
coronabrandhaarden en zijn diverse kloosters getroffen. 

Het verdriet om het verlies werd versterkt door het feit dat het door de coronamaat-
regelen vaak niet mogelijk was om als gemeenschap op de gebruikelijk wijze afscheid 
te nemen. Oversten en anderen konden hun stervende medebroeder of –zuster niet 
nabij zijn in deze laatste uren. Uitvaarten moesten in zeer kleine kring plaatsvinden. 

 
 



 

Tijdens de eucharistieviering op 19 september worden alle religieuzen herdacht die zijn 
overleden in de genoemde periode, niet alleen zij die aan corona zijn overleden. Dit is 
soms ook niet duidelijk vastgesteld. Tijdens de viering zullen de namen van de ruim 180 
overledenen worden genoemd en worden kaarsen ontstoken. Er wordt stilgestaan bij 
het verdriet van het eenzame afscheid. De viering is bedoeld om een moeilijke periode 
af te sluiten en vol hoop en vertrouwen te kijken naar de toekomst. 
 
Livestream 
Voor de viering zijn religieuzen, familieleden en andere direct betrokkenen uitgenodigd. 
Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en het protocol ‘Kerk op 
anderhalve meter’ van de Nederlandse Kerkprovincie. Het aantal plaatsen is daarom 
beperkt en aanmelden is verplicht. 
De viering is rechtstreeks te volgen via een livestream op het Youtubekanaal van de 
Sint Janskathedraal: YouTube Sint-Jan Den Bosch, en via de parochiewebsite van de 
St. Jan: www.mariajohannes.nl. KRO-NCRV zal de livestream op de eigen website 
overnemen en Omroep Brabant zendt de livestream uit via het eigen tv-kanaal. 
 

Turkije jaagt christenen weg in Noord-Irak 

Met zijn bombardementen heeft Turkije van enkele christelijke dorpen in Noord-Irak 

spookdorpen gemaakt. 
 
Hoewel de Turkse minister van Defensie Mevlüt Çavușoğlu op zondag 6 september het 
einde van Operatie Klauwen van de Tijger in het noorden van Irak heeft aangekondigd, 
zijn er de voorbije week nog aanvallen geweest op minstens acht dorpen in de provincie 
Duhok, zowel door luchttroepen als door artilleristen. De schade aan allerlei 
eigendommen en aan het landbouwareaal heeft het leven op verschillende plaatsen in 
de buurt van Amediye onmogelijk gemaakt. Ondank de coronapandemie moesten de 
bewoners van christelijke dorpen als Bersiveh, Chalik en Sharanish opnieuw op de 
vlucht slaan. 
 
Bisdommen 
Kardinaal Louis Raphaël I Sako, de Chaldeeuwse patriarch van Babylonië en 
aartsbisschop van Bagdad, heeft deze zomer het bisdom Amediya en Zakho in twee 
gesplitst om een bisschop te kunnen benoemen die zijn geboortestreek Zakho, in het 
uiterste noordwesten van Irak, van dichterbij kan opvolgen. De vroegere bisschop, 
mgr. Raban Al-Qas, verblijft sinds langere tijd in Duhok, dat nu dus een zelfstandig 
bisdom is geworden. De christenen uit de dorpen rond Amediya, in de bergen ten 
oosten van de provincie, trekken op hun vlucht doorgaans naar een van beide grotere 
steden, Duhok of Zakho. 
 
Koerden 
Sinds begin van dit jaar heeft Turkije op die manier, onder het mom van een jacht op 
strijders van de Koerdische bevrijdingsbeweging PKK, zowat vijfentwintig dorpen in 
Noord-Irak de facto ontruimd. Het scenario is voor de lokale bevolking niet nieuw, want 
in de jaren 1980 en 1990 heeft Turkije in de streek ook al tientallen Assyrische of 
Chaldeeuwse dorpen vernield onder het mom van het bekampen van Koerdische 
terroristen. Sommige waarnemers vrezen dat de Turkse overheid nu de bergstreek 
ontruimd om er basissen voor Turkse milities te kunnen installeren. 

Bron: Kerknet 

http://www.mariajohannes.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren op een artikel? 

Mail de redactie op het juiste adres: rkwalcheren@zeelandnet.nl 

 

mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 

Priester- en diakenopleiding Bovendonk start met vijf nieuwe 
studenten     

Met vijf nieuwe studenten is op vrijdag 28 augustus 2020 het studiejaar 2020-

2021 van Priester- en Diakenopleiding Bovendonk gestart. Bisschop Liesen 
vierde met staf, studenten, familieleden van de studenten, bestuursleden en 
enkele docenten de Eucharistie in de kapel van het opleidingscentrum. 
 
Tijdens de viering werden de vierdejaars studenten Arno Aardoom, Mick Huybrechts en 
Johannes Jakobs aangesteld tot lector. Vijfdejaars student Ad van Luijn werd 
aangesteld tot acoliet. 
 
In totaal studeren er nu 15 studenten aan Bovendonk. Van de vijf eerstejaars zijn drie 
priesterstudenten afkomstig uit het Bisdom Antwerpen, een diakenstudent uit het 
Bisdom Rotterdam en een diakenstudent studeert voor het Bisdom Paramaribo. Zij 
werden aan het einde van de viering voorgesteld. 
 
Weten waar de Kerk voor staat 
,,De Kerk is altijd in beweging en dat geldt ook voor het onderwijs’’, aldus rector Norbert 
Schnell: ,,het lesaanbod moet voortdurend geëvalueerd worden, wil je aansluiten op het 
leven in de parochies. We zien het kerkelijk leven sterk veranderen. De parochie van nu 
is niet te vergelijken met een parochie van vijftig jaar geleden. Zelfs niet met een 
parochie van tien jaar geleden. Als priester of diaken moet je weten wat er in de 
samenleving speelt, maar natuurlijk ook waar we als Kerk voor staan. Je kunt dan de 
dialoog aangaan en mensen bij Christus brengen. Dáár leiden we studenten voor op.’’ 
 
Nieuwe stafleden en nieuwe spirituaals 
Aan het einde van het vorige studiejaar is afscheid genomen van de stafleden diaken 
Vincent de Haas en Ben Hartmann. Martine van Bouwdijk en pater Marc Lindeijer SJ 
zijn hun opvolgers. Dit studiejaar zijn ook twee nieuwe spirituaals gestart: pater Bart 
Beckers SJ en oud-pastoor Thijs van Zaal. Beide priesters zijn verantwoordelijk voor de 
geestelijke vorming van de studenten. De rector verwelkomde de nieuwe stafleden en 
spirituaals. 
 
Bij de opening van het studiejaar werd afscheid genomen van mentor Riet de Koning en 
de bestuursleden Mariet van Goch en Jan Foesenek. Mgr. Liesen uitte zijn dankbaar-
heid voor de werkzaamheden die zij voor Bovendonk verrichtten. 
 

 
 
 
 
 

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’. 
 



 

 

 

 

Dag van de cantor 

“Zingt voor God met een dankbaar hart 
psalmen, hymnen en liederen, 
ingegeven door de Geest!” (Kol. 3,16). 
 
Liturgie, eredienst vraagt om zang en 
muziek. Nu de koren vanwege de 
coronacrisis beperkt zijn in hun 
mogelijkheden, wordt de plaats van de 
cantor, de voorzanger, volop 
herontdekt. Die plaats is er van oudsher 
geweest als een volwaardige liturgische functie. Sommige gezangen komen bij 
voorkeur toe aan de cantor: de verzen van de antwoordpsalm en het vers vóór 
het Evangelie. Daarnaast heeft de cantor de taak om in stem en gebaar de vierende 
gemeenschap te activeren in de deelname aan de liturgie. Dat is van belang als 
straks iedereen weer ag meezingen. Er is immers niet altijd meer een koor 
beschikbaar, want ook los van de coronamaatregelen neemt het aantal koren af. 
 
Het bisdom Breda organiseert daarom de Dag van de cantor om de praktijk van de 
cantor een nieuwe impuls te geven, zaterdag 3 oktober van 10.00 tot 14.00 uur in 
de Lambertuskerk, Markt 62 te Etten-Leur. 
 
De dag is bedoeld voor zangers die al als cantor functioneren of die dat willen gaan 
doen. De dag staat ook open voor voorgangers. Zij oefenen hun taak immers van 
oudsher voor een deel ook zingend uit. Ook koorleiders die meer willen weten over 
de basis van de liturgische zang en die graag een cantorgroep willen beginnen in 
hun parochie, zijn van harte welkom. 
 
Programma 
09.30 uur   ontvangst met koffie/thee 
10.00 uur   opening Han Akkermans, voorzitter Commissie voor Liturgische Muziek 
10.05 uur   de basis van de liturgische zang en de plaats van de cantor hierin. 
                        Aan de orde komen onder meer: 
                        * de antwoordpsalm; 
                        * het vers voor het evangelie; 
                       * de intrede- en de communiezang. 
                       Docenten zijn: Han Akkermans, Frans Bullens en Jan Schuurmans 
11.00 uur  pauze 
11.15 uur  vervolg workshop 
12.15 uur  lunch 
13.00 uur  vervolg workshop 
14.00 uur  afsluiting 
 
Han Akkermans is voorzitter van de Commissie voor Liturgische Muziek en pastoor 
van de Sint-Catharinaparochie in Oosterhout. 
Frans Bullens is als organist/dirigent werkzaam in de Laurentiuskerk te Dongen en 
in de basiliek  van Sint-Jan de Doper te Oosterhout. 
Jan Schuurmans is als medewerker kerkmuziek werkzaam bij het bisdom Breda. 
In de Antoniuskathedraal vervult hij de functie van cantor en is hij dirigent van de 
Kathedrale Cantorij en de Schola cathedralis Bredanae. 
 



 

 

Organisatie 
Commissie voor liturgische muziek Bisdom Breda en het St. Franciscuscentrum, 
centrum voor vorming en diaconale actie. 
 
Aanmelden 
U kunt zich tot 21 september aanmelden door uw gegevens te mailen naar het Sint 
Franciscuscentrum  of telefonisch T 076 – 52 23 444 (tussen 8.30 – 12.30 uur). 
Ook is opgave mogelijk via de website. De deelnemersbijdrage is slechts € 15,- per 
persoon. Hiervoor ontvangt u koffie en een bescheiden lunch. U kunt dit bedrag 
storten op: NL 57 RABO 0315 9852 59 t.n.v. Bisdom van Breda, inzake Liturgische 
Muziek te Breda, met vermelding van ‘Dag van de cantor’. Bij betaling voor 
meerdere deelnemers graag de namen van de deelnemers doorgeven aan Jan van 
Loenhout. 
 
Coronavirus 
Uiteraard worden tijdens deze dag alle maatregelen ter voorkoming van de 
verspreiding van het coronavirus in acht genomen. 
 
 
 
 
 

COMECE-voorzitter ongerust over vastgelopen 
brexitonderhandeling 

COMECE-voorzitter kardinaal Jean-Claude Hollerich maakt zich ernstige 

zorgen over de gevolgen van het vastlopen van de brexitonderhandelingen. 
 
Kardinaal Jean-Claude Hollerich, de voorzitter van de Commissie van Bisschoppen-
conferenties van de EU (COMECE), die vorige maand nog het groeiende nationale 
egoïsme in sommige Europese landen heeft aangeklaagd, is erg bezorgd over de 
vastgelopen brexitonderhandelingen. 
 
Kardinaal Hollerich is vooral verontrust door de vaststelling dat de Britten de 
grondslagen van de samenwerking zelf ter discussie stellen. Ik suggereer niet dat 
premier Boris Johnson een populist is, maar zijn gedrag is populistisch. Dergelijke 
gevaarlijke neigingen kunnen de wereldorde ernstig beschadigen. De Luxemburgse 
kardinaal zegt te hopen dat de burgers van de EU en het Verenigd Koninkrijk 
vrienden kunnen blijven. 
 
  
 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie uitsluitend op 

rkwalcheren@zeelandnet.nl 
 
 
 

   

mailto:opgave@sintfranciscuscentrum.nl?subject=Opgave%20'Dag%20van%20de%20cantor'&body=geachte%20mevrouw%2C%20heer%2C%0A%0Ahierbij%20geef%20ik%20mij%20op%20als%20deelnemer%20voor%20de%20'Dag%20van%20de%20cantor'.%0A%0Amet%20vriendelijke%20groet%2C%0A.................
mailto:opgave@sintfranciscuscentrum.nl?subject=Opgave%20'Dag%20van%20de%20cantor'&body=geachte%20mevrouw%2C%20heer%2C%0A%0Ahierbij%20geef%20ik%20mij%20op%20als%20deelnemer%20voor%20de%20'Dag%20van%20de%20cantor'.%0A%0Amet%20vriendelijke%20groet%2C%0A.................
https://koorkring-zeeuws-vlaanderen.email-provider.nl/link/rnuwxdimnk/hfmztin1oy/uhandyxatm/2rlt0abknz/fjkwzqvfwo
mailto:jam.van.loenhout428@gmail.com?subject=namen%20meerdere%20opgave's&body=geachte%20heer%20van%20Loenhout%2C%0A%0Avoor%20volgende%20personen%20is%20betaald%20voor%20deelname%20aan%20de%20'Dag%20van%20de%20cantor'%3A%0A%0A%0A%0A%0A
mailto:jam.van.loenhout428@gmail.com?subject=namen%20meerdere%20opgave's&body=geachte%20heer%20van%20Loenhout%2C%0A%0Avoor%20volgende%20personen%20is%20betaald%20voor%20deelname%20aan%20de%20'Dag%20van%20de%20cantor'%3A%0A%0A%0A%0A%0A
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. 

■ Dinsdag 29 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. 
Binnenkort meer informatie over deze middag. 

■ 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. In 
de vorige nieuwsbrief besteedden we uitvoerig aandacht aan deze actie. 

■ Donderdag 22 oktober 2020 van 19.30 tot 22.00 uur 
Filmavond in de dagkapel van de HH. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg. We 
gaan kijken naar de Japanse film Departures uit 2009. Elders in deze nieuwsbrief 
leest u meer over deze filmavond. 
Vanwege de coronamaatregelen kunnen maximaal 20 belangstellenden aan de 
bijeenkomst deelnemen. Daarom is aanmelden noodzakelijk: liefst per e-mail 
wielhacking@gmail.com of eventueel per telefoon 06-17 598 152. 

 
 

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. 

 

mailto:wielhacking@gmail.com


 

■ 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. 

 

 
 

 
 

 

Wilt u wekelijks voor 

aantrekkelijke 

tarieven adverteren in deze 

nieuwsbrief? 

 
 
 

Neem contact op met Herman 

Maas: telefoon 0118 – 43 03 77 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

Als je lijdt aan grootheidswaanzin, 
zul je iedere vorm van kritiek meedogenloos bestrijden!! 



 

 

 

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 ook bereikbaar via de 
beide secretariaten): 

Fons van Hees, Thaddy de Deckere, 
Ria Mangnus, Alida van Veldhoven en 

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 
 

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. 
 

13-37-749??? 

http://www.rkwalcheren.nl/
mailto:secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl
mailto:secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl
https://www.paterdamiaanparochie.nl/pastoraal-team/
mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl

