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Gedachten  
 

Gedachten zijn altijd vrij 
gedachten zijn vaak blij 

opgenomen als een spons 
maar altijd van ons. 

Gedachten kunnen soms triest zijn 
ook al zijn ze nog zo klein 

de grote blijven wel wat langer 
en maken ons soms banger. 
Een pandemie is er zo een 

daar kunnen gedachten niet omheen 
rijg ze samen aan een lint 

en laat ze verwaaien met de wind. 
De natuur helpt ons ook daarbij 

ze maakt alle gedachten vrij 
die ons teveel belasten en bezeren 
loslaten kunnen we ook daar leren. 

Gedachten kunnen we delen 
dat kan troost bieden aan velen 
en zelfs in het corona-tijdperk 
blijven we samen fit en sterk. 

 
Ans Bouman-Greven 

 

 



 

 

Zevenentwintigste zondag door het jaar- A-cyclus. 
Jesaja 5,1-7- Psalm 80- Brief van Paulus aan de christenen 
van filippi 4,6-9 en Evangelie volgens Mattheus 21,33-43 
 
 
Tekst: René Heinrichs, aalmoezenier b.d. 
 
 
De arbeiders in de wijngaarden van Italië, Frankrijk en Spanje hebben de oogst al bijna 
binnen. Als ik de voortekenen mag geloven wordt het een goed jaar. Zware hagelbuien 
en slagregens zijn uitgebleven gelukkig. De arbeiders en de eigenaren zullen gelukkig 
en tevreden zijn. 
 
Vrede. We zijn bezig aan de laatste dag van de Vredesweek. Onze aandacht is weer 
eens gevestigd op de vele oorlogen met zijn vele oorzaken en gevolgen. Een vorm van 
vrede die minder ter sprake komt is de vrede tussen de verschillende soorten kerken, 
allen werkers in de wijngaard van God. Waren er vroeger veel afscheidingen, 
losmakingen, tegenwoordig zien we toch vaker een streven naar minimaal gelijk 
optrekken met behoud van eigen identiteit. De uitgave van de Raad van Kerken over 
vrede tussen de RKK en de Doopsgezinde kerk als gevolg van de besprekingen tussen 
1998 en 2003 laat ons zien dat er veel winst valt te behalen als kerken met elkaar in 
gesprek gaan en blijven. Want we hebben er samen vaker een puinhoop van gemaakt 
door bijvoorbeeld elkaar te verketteren en af te vallen. Zoals de werkers in de wijngaard 
beschreven door Jesaja. Maar God blijft ons zijn hand reiken om het beter te doen. Hij 
stuurt daartoe Jezus, zijn Zoon maar ook die werd niet herkend als de grote 
Vredesstichter. De psalmist smeekt God om zijn wijngaard niet verloren te laten gaan 
ook al is die veroverd door de Assyriërs en de Babyloniërs. 
 
Vorige week vroeg ik me af en ik stelde ik de vraag hoe het toch komt dat mensen zich 
niet aan de regels houden, dat hun ego groter is dan denken aan het geluk, vrede van 
elkaar. 
 
In gesprekken met mensen hierover werd gewezen op de zucht naar winst, naar 
erkenning van eigen werk, naar erkenning van eigen behoeften. De nadruk bleef liggen 
op het geluk van de enkeling.  
 
Uit de reactie van iemand op mijn oproep vorige week kwam naar voren dat alleen 
respect voor elkaar een weg kan bieden om mensen te doen werken volgens de regels, 
de wetten. En daar mankeert het vaker aan. 
 
Het idee van de christelijke broederschap waarin diep respect voor mens, dier, natuur 
en schepping op de eerste plaats komt wordt vaker afgedaan als een mooi ideaal maar 
onhaalbaar in de menselijke praktijk. Alle mensen zijn niet gelijk ligt dan voor. Hoe hard 
onze regering, westerse samenleving dit ook propageert en vastlegt in wetten het is niet 
de beleving van mensen. En toch wil en kan ik de idee van de christelijke broederschap 
niet loslaten. Slechts samen kunnen we de wereld beter maken! 
 
 
 
 
 

 



 

Geen aangescherpte regels voor de kerken 

Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge 

op maandag 28 september waarin strengere maatregelen werden aangekondigd, 
schrijft bisschop Liesen een brief aan alle pastorale teams en parochiebesturen 
van het Bisdom Breda. 
 
In de brief dankt de bisschop voor de grote zorgvuldigheid waarmee parochies in de 
afgelopen maanden uitvoering hebben gegeven aan het landelijke en kerkelijke beleid 
om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Bisschop Liesen: ,,Ik weet dat 
veiligheid bij u voorop staat, samen met de beste pastorale zorg voor onze 
medegelovigen. Binnen de grenzen van het mogelijke bent u doorgegaan met vieren en 
met aandacht geven aan de armen en kwetsbaren, zoals de Heer van ons verwacht. 
Het is mede dankzij uw zorgvuldigheid dat religieuze bijeenkomsten niet verder beperkt 
worden door de nieuwe maatregelen. Wel moeten we anderhalve meter afstand blijven 
houden, handen wassen, ventileren, kerkbezoekers registreren – kortom, het protocol 
‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ blijven handhaven.’’ 
 
Veel gestelde vragen 
In de brief gaat de bisschop in op een viertal veel gestelde vragen. Deze vragen hebben 
onder andere betrekking op het zingen door koren, het verwarmen van kerken, hoe de 
komende grote feesten gevierd kunnen worden en wat er geldt voor kerkelijke 
activiteiten die in strikte zin geen eredienst zijn. 
 
‘Solidair zijn in alles’ 
,,Beste vrienden,’’ zo besluit bisschop Liesen de brief, ,,de donkere maanden die 
begonnen zijn, zullen in meerdere opzichten donker zijn: denk aan de zieken, denk aan 
de ouderen en zwakkeren, denk aan de mensen die getroffen worden in hun 
bestaanszekerheid. Als leerlingen van Christus, die solidair geworden zijn met de 
lijdende mensheid van alle tijden, past het ons om solidair te zijn in alles. Ik reken op u 
in de zorg voor de geloofsgemeenschappen die aan u zijn toevertrouwd en verbind mij 
met u in het gebed dat de Heer de beproeving van de corona-epidemie spoedig van ons 
mag wegnemen.’’ 

Bron: Bisdom Breda 

  

 
 

 

Abonnees op de Nieuwsflits hebben een streepje voor. 

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

Afgelopen maandag lazen zij al, dat de nieuwe Coronamaatregelen 

geen gevolgen betekenden voor kerkbezoek. 

 



 

Kerkverwarming en Corona 

Kan verwarming corona verspreiden? Nu de herfst voor de deur staat en 

binnenkort ook in kerkgebouwen de verwarming weer aangaat, dient de vraag 
zich aan of de verwarmingsinstallatie in kerken het coronavirus kan verspreiden? 
Die vraag is relevant, omdat in veel kerken gebruik gemaakt wordt van 
heteluchtverwarming. 
 
Hierover is contact gezocht met een van de grootste leveranciers van luchtverhitters 
voor kerken in Nederland. Het antwoord luidt dat de kans dat er een besmetting 
ontstaat door de luchtcirculatie van de verwarmingsinstallatie nihil is, omdat in de 
meeste gevallen de aanzuigroosters meer dan drie meter verwijderd zijn van de stoelen 
of banken waarop de kerkgangers zitten. Een gepaste afstand tot de roosters (drie 
meter of meer) is daarbij dus wel een voorwaarde. Ook het RIVM geeft aan dat het 
coronavirus zich niet langdurig en over grote afstanden in de lucht kan verplaatsen. Op 
de website van het RIVM is daarover meer te lezen. 
 
Voorzorgsmaatregelen 
Parochies die zich toch zorgen maken of het zekere voor het onzekere willen nemen, 
kunnen enkele voorzorgsmaatregelen treffen. Zo wordt geadviseerd om de kerk vóór de 
viering te verwarmen en de verwarming uit te zetten tijdens de viering, als de deuren 
gesloten zijn. Ook kan een lint om de roosters worden geplaatst en is het verstandig om 
een afstand van drie meter tot het lint aan te houden, waarbinnen niemand bij de 
vloerroosters mag gaan zitten. 
 
In algemene zin wordt geadviseerd om de kerk tot een temperatuur van 16-18 graden te 
verwarmen en niet tot bijvoorbeeld 20-22 graden. Ook is het verstandig dat het 
zangkoor of andere medewerkers aan de viering niet in de buurt van een 
aanzuigrooster gaan staan. Ook hier geldt een afstand van minimaal drie meter. Dit is 
om dezelfde reden waarom meezingen tijdens de vieringen tot op heden niet is 
toegestaan. 
 
Filters 
Het heeft geen zin, zo laten de deskundigen weten, om andere filters in het 
verwarmingssysteem te plaatsen. Het enige dat mogelijk zou kunnen helpen, is een UV-
filter (dat ook in bijvoorbeeld cleanrooms wordt gebruikt). Maar deze zijn buitengewoon 
kostbaar en geven bovendien ook geen honderd procent garantie, omdat dan ook de 
zekerheid moet bestaan dat de lucht daadwerkelijk langs dat filter wordt geleid. Grote 
investeringen in filters en dergelijke hebben geen toegevoegde waarde als de 
basisregel van drie meter uit de buurt van een aanzuigrooster wordt nageleefd. 
 
Lees meer op de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/ 
 
 
 
 

 

Caritas collecteert voor Het Witte Huis 

De Caritascollecte van oktober is bestemd voor Het Witte Huis in Vlissingen.  

Rekeningnummer: NL 82 RABO 0117 0296 61, t.n.v. Caritas Walcheren, onder 
vermelding van Het Witte Huis. 
 

https://www.rivm.nl/


 

De oorlog in Nederlands Indië en de jaren daarna 

De jaarlijkse bijenkomst van het Ouderen Pastoraat was ook dit jaar weer 

georganiseerd in de Jeugdhoeve in 's Heerenhoek. De pastoraal werkers Ria 
Mangnus en Wiel Hacking begeleidden deze bijeenkomst. Een tiental 
belangstellenden heeft ook dit keer weer kennis kunnen nemen van een zeer 
interessant onderwerp. 
 
 
Tekst: Jeannette Vrancken         Foto’s: © Peter Vrancken 
 
 
 
 
Dit jaar is het 75 jaar gelden dat de 
oorlog eindigde en vele herdenkingen 
zijn er reeds geweest. Het ouderenpas-
toraat besloot aandacht te schenken 
aan hen die de oorlog in Nederlands 
Indië  hebben overleefd. Het koloniaal 
verleden werd aangestipt en ook wat de 
mensen daar was overkomen. 

 

 
 
Zoals de kamptijd, de militairen die krijgsgevangen werden gemaakt en te werk werden 
gesteld voor de aanleg van de Birma spoorlijn. De vrouwen die werden afgezonderd in 
een huis en door de Japanners tot prostitutie werden gedwongen (de zogenaamde 
‘troostmeisjes’). De plotselinge overgave van de Japanners, maar een dag later de 
bedreiging van de Indonesische vrijheidsstrijders (de Bersiap periode). Zo konden de 
mensen die geïnterneerd waren niet buiten het kamp en werden toen juist voor hun 
eigen veiligheid bewaakt door Japanners. 
 
Daarna de kille ontvangst in Nederland. Volgens de toenmalige minister Marga Klompé 
(KVP), moesten de mensen zich aanpassen en assimileren. Daarop hebben velen zich 
in zichzelf terug getrokken en gezwegen. Ook de Molukkers die Nederlands gezind 
waren werden, toen zij in Nederland aankwamen, ‘tijdelijk’ (dit was uiteindelijk voor 
lange duur) opgevangen in barakken, onder andere in kamp Vught.  De Nederlandse 
bevolking had geen oog en oor voor hen die repatrieerden. Het was een oorlog die bij 
velen nooit voorbij ging en die nog steeds doorwerkt in de eerste, tweede en derde 
generatie. 
 
Een dochter van een vrouw die de verkrachtingen van de Japanners mee heeft 
moeten maken vertelde haar ervaring over wat deze ingrijpende gebeurtenis met 
haar moeder had gedaan. Naarmate moeder ouder werd en meer zorg nodig was 
werd het moeilijker voor de zorg om te helpen. Na uitleg over het ‘kampgebeuren’ 
en het lezen van een boek over ‘troostmeisjes’ kwam de zorg uiteindelijk tot 
toenadering. 
 
Het was goed en belangrijk dat dit onderwerp tijdens deze bijeenkomst aan de orde is 
geweest. Door het vertonen van beeld en het voeren van gesprekken was het voor een 
aantal mensen een openbaring. 
 



 

Levenslang oorlog in hun hoofd 
Het verhaal moet doorverteld worden, omdat er nog steeds mensen in onze 
samenleving wonen, die rondlopen met levenslang oorlog in hun hoofd wat de 
omgeving vaak niet weet. Voor de hulpverlening is het van groot belang om van deze 
belangrijke opgedane oorlogservaringen op de hoogte te zijn. 
 
Wiel wenste ons kracht en creativiteit om deze medemens tijdens ons 
vrijwilligerswerk nabij te kunnen zijn. 
 
Meer weten? 
Wilt u meer weten over wat Nederlanders in voormalig Nederlands Indië is overkomen 
tijdens de bezetting van de Japanners en daarna tijdens de Bersiap periode en de 
repatriëring naar Nederland? Kijk dan op www.oorlogsverhalen.com. (De toegang tot 
deze website is voor iedereen gratis en kent geen toegangscodes. Hier leest u onder 
andere verhalen van en over de vader van de familie Van Dort (vertelt door Wieteke van 
Dort en haar broer), (Bersiaptijd). 
 
Jimi Bellmartin (winnaar van de Voice of Holland sr) groeide op in barakkenkamp 23 in 
Vught na repatriëring en maakte daar een lied over. En u leest een verhaal van Jan 
Nuhoff. (Bersiaptijd) die schrijft over zijn vader en broertje die hij nooit meer terug heeft 
gezien. Ook andere oorlogsslachtoffers met hun verhaal, die de oorlog in Europa mee 
hebben gemaakt, kunnen op deze site gelezen worden. 

 

 

 

 

http://www.oorlogsverhalen.com/


 

 
Een oecumenisch en interreligieus antwoord op de 
coronapandemie 
Afgelopen dinsdag, 29 september, besprak de Nederlandse katholieke 
Contactraad voor Interreligieuze Dialoog (CID) het document ‘Een gewonde 
wereld dienen in interreligieuze solidariteit. Een  christelijke  oproep tot reflectie 
en actie tijdens COVID-19 en daarna’. De Wereldraad van Kerken en de Pauselijke 
Raad voor de Interreligieuze Dialoog gaven het document gezamenlijk uit op 27 
augustus 2020. Zij pleiten daarin voor een oecumenisch en een interreligieus 
antwoord op de coronapandemie. 
 
 
Tekst: drs. Berry van Oers 
 
 
 

 

 
De leden van de CID, onder voorzitter-
schap van mgr. H. Woorts, noemen het 
document inspirerend. Het samen 
zoeken naar antwoorden gaat in tegen 
de polarisatie in de samenleving en de 
zelfgerichtheid van de cultuur.

 
 
Beide raden roepen christenen op om samen met mensen van andere tradities te 
reageren op de problemen die veroorzaakt worden door de coronapandemie. Daar is 
solidariteit voor nodig en dat kan het beste bereikt worden door goede interreligieuze 
contacten en samenwerking. “We zijn geroepen om van elkaar te leren in deze tijd van 
crisis”. 
 
In het document wordt de triniteit genomen als model voor de interreligieuze 
samenwerking en solidariteit. Zoals de liefde van de Vader geen grenzen kent, zo heeft 
de Zoon zich verenigd met iedere mens en zo overstijgt de Geest alle grenzen. Alle 
mensen zijn door God geschapen en delen als broeders en zusters dezelfde 
waardigheid (zie: In Dialoog Hfst.1, RK Bisschoppenconferentie, Utrecht 2015). 
 
Alle mensen van goede wil 
Het gaat dus niet alleen om samenwerking met en het helpen van andere christenen. 
Iedereen wordt aangesproken. Alle mensen van goede wil. “Wij hebben bewust ervoor 
gekozen om een document te maken dat ook andere religies inspiratie kan geven, 
vanuit hun eigen traditie”, zegt Kardinaal Miguel Ayuso Guixot, de voorzitter van de 
Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog. 
 
Het verhaal van de barmhartige Samaritaan illustreert dit: de Samaritaan komt uit een 
andere religieuze gemeenschap, maar hij is de enige die de man helpt die wordt 
neergeslagen en aan zijn lot overgelaten. Het verhaal laat ook zien dat we religieuze 
vooroordelen en culturele vooroordelen moeten overwinnen. 
 
 



 

De Coronapandemie veroorzaakt ziekte en dood maar ook meer armoede, huiselijk 
geweld en isolement. De Wereldraad van Kerken en de Pauselijke Raad voor de 
Interreligieuze Dialoog roepen op om daarop te reageren met ‘nieuwe vormen van 
solidariteit die alle grenzen overstijgen,’ ons open te stellen voor bronnen buiten onszelf 
en het sterker betrekken van jongeren en meer aandacht voor de noden van mensen in 
nood. 
 
Zeven principes 
De solidariteit en actieve samenwerking is gebaseerd op zeven principes. Als eerste 
noemt het document een houding van ‘nederigheid en kwetsbaarheid’, gevolgd door 
‘respect voor anderen’, en voor hun ‘unieke en complexe situatie’. Als derde wijst men 
op het belang van het bevorderen van ‘gemeenschap, mededogen en het algemeen 
welzijn’. Daarna volgen ‘dialoog en wederzijds leren’, ‘berouw  en vernieuwing’ en 
‘dankbaarheid en vrijgevigheid’. ‘Liefde’ is het zevende principe. 
 
 

Lezers schrijven 
Sinds enkele weken is er op zaterdagmiddag een interessant religieus programma op 
TV. Om 16.05 uur een herhaling van het geloofsgesprek van de zondag ervoor. 
Om 16.20 uur mijn pelgrims pad en tenslotte priester Roderick von Högen met Roderick 
zoekt licht. De laatste weken speelde het vooral in Zuid Limburg, waardoor ik het 
programma natuurlijk nog mooier vond! 
 
Je leest hier nooit iets over bij de christelijke ouderenbonden en ook niet bij 
kerkberichten. Vandaar dat ik het hier wil aankaarten. 
 
Gerard Uijt de Haag en ik lezen iedere week trouw de Nieuwsbrief van R.K. Walcheren 
met veel nuttig en interessant nieuws. 
 
Met vriendelijke groet, 
Riet Kruitbosch – Somers. 
 
 
 



 

Bericht van het Zeemanshuis 

Graag willen wij u informeren over de toestand van ons zeemanshuis in 

Vlissingen en welke actie wij gezamenlijk met de andere Nederlandse 
zeemanshuizen gaan uitvoeren naar de Tweede Kamer. 
  
De situatie van ons zeemanshuis is financieel kritiek. Door het ontbreken van een solide 
basis (subsidie) is de exploitatie van ons zeemanshuis elk jaar weer een uitdaging. 
Dankzij de vrijgevigheid van diverse sponsors en havenbedrijven weten we vaak de 
touwtjes nog net aan elkaar te knopen. 
 
De gevolgen van de Covid-19 crisis komt voor ons dan ook als een soort nekslag. We 
hebben dit jaar ons zeemanshuis drie maanden moeten sluiten, en sinds de opening in 
juni zijn de bezoekersaantallen  dramatisch verminderd met ca. 70 %. Dat is op zich 
logisch want veel rederijen laten de bemanning niet aan de wal gaan uit angst voor 
besmetting, en de zeevarenden die wel van boord mogen zijn terughoudend in een 
bezoek aan ons zeemanshuis. 
 
Besparen op kosten is voor ons zeemanshuis vrijwel niet mogelijk, omdat wij al voor het 
grootste deel werken met vrijwilligers. De paar vaste personeelsleden die wij hebben 
zijn broodnodig voor de continuïteit van onze bedrijfsvoering. 
  
Om de bemanningsleden toch nog een beetje bij te kunnen staan in hun sociale 
isolement worden momenteel veel schepen bezocht door onze scheepsbezoekers om 
hen in de gelegenheid te stellen een telefoonkaart te kopen, zodat zij contact op kunnen 
nemen met familie en vrienden. Veel bemanningen zitten namelijk veel langer aan 
boord dan gebruikelijk aangezien er wereldwijd veel  reisbeperkingen gelden, waardoor 
er vaak geen mogelijk is om naar huis te gaan. Langer dan een jaar aan boord werken 
is allang geen uitzondering meer! 
  
De situatie zoals hiervoor omschreven geldt feitelijk voor bijna alle Nederlandse 
zeemanshuizen! 
  
In dat kader zal de Nederlandse Zeevarenden Centrale (NZC) op 6 oktober a.s. een 
petitie aan de Tweede Kamer aanbieden namens alle zeemanshuizen en de 
welzijnswerkers voor zeevarenden. In deze petitie wordt gevraagd om structurele 
financiële steun voor de zorg voor zeevarenden in onze havens. 
 
Nederland heeft in 2011 een internationaal verdrag ondertekend  (MLC-2006), 
waardoor zij zich verplicht om zorg te dragen voor  het welzijn van  zeevarenden in 
onze havens. De overheid ging er destijds vanuit dat zeemanshuizen zichzelf 
grotendeels financieel zouden kunnen bedruipen met steun van lokale overheden en 
havenbedrijven. Deze steun is echter vrijblijvend en in geen enkele haven gelijk. Door 
jarenlang interen op eigen vermogen is het moment aangebroken dat onze continuïteit 
in gevaar komt en sluiting dreigt voor ons en nog een aantal zeemanshuizen. 
  
Voor ons rest alleen de mogelijkheid nog om de overheid te wijzen op haar 
verantwoordelijkheid. Want door sluiting van een aantal zeemanshuizen zal de zorg 
voor het welzijn van zeevarenden in Nederland niet meer voldoen aan de internationale 
verplichting van de MLC 2006. 
  
Met vriendelijke groet, 
Marianne Kloosterboer, 
Stichting Mission to Seafarers, Vlissingen 



 

Musical ‘Joris en de draak’ 

Het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda, 

organiseert komende zondagmiddag, 4 oktober 2020, de jaarlijkse Sint 
Franciscusdag met het thema: Musical en de Missionaire Kerk. KISI – God’s 
singing kids voert de musical ‘Joris en de draak’ op in de Gertrudiskerk te Bergen 
op Zoom. Het programma begint om 14.00 uur. 
 
Waarom is deze musical ‘Joris en de draak, Hoop van zegen’ zo leuk? 
Kun je met een houten zwaard de hele wereld redden? Wèl als je jong bent en Joris 
heet. Maar als je een jonge koningin bent, Anna heet en er plotseling een briesende 
draak op het toneel verschijnt? Dan wordt het … ‘op hoop van zegen’! 
 
Het is een korte musical, die in en voor coronatijd is geschreven. De musical heeft een 
diepere boodschap die je ontdekt als je de musical ziet! Een leuke en zinvolle besteding 
voor de zondagmiddag. 

 
 

 
 
 
Voor wie? 
De musical is bestemd voor gezinnen met kinderen van alle leeftijden. 
 
Waar en wanneer? 
De middag is op zondag 4 oktober, aanvang 14.00 uur, en vindt plaats in de 
Gertrudiskerk die ligt aan de Grote Markt van Bergen op Zoom. De ingang bevindt zich 
aan de Kerkstraat. We zijn te gast bij de Lievevrouweparochie in Bergen op Zoom. 
 



 

Wie is KISI – God’s singing kids? 
KISI is een internationale familie van kinderen, jongeren en volwassenen, die op weg is 
met liederen en musicals tot eer van God. ,,We willen God ontdekken, talenten 
ontwikkelen, samen beleven, het Goede Nieuws vertellen en elke dag met Jezus leven.  
Wij zijn een katholieke beweging met een oecumenische opdracht.’’ De KISI’s 
ontstonden in 1993 in Oostenrijk. Ze zijn vanaf 2008 actief in Nederland. Ze verzorgen 
optredens in parochies, scholen, zorgcentra en theaters. 
 
Programma 
De KISI’s spelen de musical ‘Joris en de draak – hoop van zegen’. 
Na de musical kunnen de deelnemers in gesprek gaan met de coördinator van KISI 
Nederland, Harm Ruiter. 
14.00 uur Ontvangst 
14.30 uur Welkom door Paul Verbeek, vicaris Bisdom Breda en pastoor 

Lievevrouweparochie Bergen op Zoom; Voorstelling ‘Joris en de draak’ 
15.00 uur Nagesprek met Harm Ruiter, coördinator van KISI Nederland 
15.15 uur Einde van de middag 
 
Inschrijven en kosten 
U kunt zich aanmelden door het invullen van het inschrijfformulier op de website van het 
Sint Franciscuscentrum: https://sintfranciscuscentrum.nl/vorming/sint-franciscusdag-
2020-musical-en-de-missionaire-kerk-joris-en-de-draak. Er is in verband met de 
coronamaatregelen een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 
 
De voorstelling wordt u aangeboden door het Sint Franciscuscentrum in 
samenwerking met de Lievevrouweparochie Bergen op Zoom. Een vrijwillige 
bijdrage is welkom. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://sintfranciscuscentrum.nl/vorming/sint-franciscusdag-2020-musical-en-de-missionaire-kerk-joris-en-de-draak
https://sintfranciscuscentrum.nl/vorming/sint-franciscusdag-2020-musical-en-de-missionaire-kerk-joris-en-de-draak


 

,,De enige uitweg uit de huidige crisis is het samen te doen’’ 

Ofwel werken we samen om uit de crisis te raken, op alle niveaus van de 

maatschappij, ofwel zullen we er nooit uitraken. Boodschap van paus Franciscus. 

Geliefde broeders en zusters 
Ofschoon het weer niet zo goed is wens ik jullie toch: goedendag! 

Om beter uit een crisis, zoals nu, te komen, een crisis die de gezondheid treft tegelkijk 
met het sociale, politieke en economische leven, wordt ieder van ons geroepen om 
zijn/haar deel van de verantwoordelijkheid op te nemen. Dat wil zeggen: 
verantwoordelijkheid delen. We moeten niet slechts als individuele mensen reageren, 
maar ook vanuit de groep waartoe we behoren, van uit de maatschappelijke rol die we 
vervullen, vanuit onze beginselen en - als we gelovig zijn - vanuit ons geloof in God. 
Vaak echter kunnen mensen niet deelnemen aan de heropbouw van het 
gemeenschappelijke welzijn omdat ze worden uitgesloten, uitgebannen of genegeerd. 
Sommige sociale groepen kunnen niet bijdragen omdat ze economisch of politiek 
verstikt worden. In sommige maatschappijen zijn veel mensen niet vrij om hun eigen 
geloof, hun eigen waarden, hun eigen opvattingen te vertolken. Als ze het toch doen, 
belanden ze in de gevangenis. Elders, vooral in het Westen, doen velen aan 
zelfcensuur wat betreft hun ethische of godsdienstige opvattingen. Op deze wijze raakt 
men niet uit de crisis, en zeker komt men er niet beter uit. We zullen er slechter 
uitkomen. 
 
Subsidiariteitsbeginsel 
Opdat we allen zouden kunnen deelnemen aan de zorg voor en aan de wedergeboorte 
van onze volkeren is het goed dat ieder zou beschikken over de aangepaste middelen 
om het te doen (cf. Compendium van de sociale leer van de Kerk (CSLK), 186). Na de 
grote economische crisis van 1929 leerde paus Pius XI hoe belangrijk het 
subsidiariteitsbeginsel is voor een echte heropbouw. (cf. Encycliek Quadragesimo anno, 
79-80) Dergelijk beginsel heeft een dubbele dynamiek: van boven naar beneden en van 
beneden naar boven. Misschien verstaan we niet wat dit betekent, in ieder geval is het 
een sociaal beginsel dat ons meer verenigt. 
 
Enerzijds, wanneer in tijden van verandering, wanneer individuen, gezinnen, kleine 
verenigingen of plaatselijke gemeenschappen niet bij machte zijn de primaire 
doelstellingen te realiseren, is het goed dat hogere beleidsniveaus van het sociale 
weefsel, zoals de staat, ingrijpen door de nodige middelen te bezorgen om verder te 
gaan. Een voorbeeld. Als gevolg van de lockdown omwille van het coronavirus 
verkeerden en verkeren veel mensen, gezinnen en economische activiteiten in 
moeilijkheden. Daarom trachten de openbare instellingen met aangepaste sociale, 
economische en sanitaire tussenkomsten hulp te bieden. Dat is hun taak, dat moeten 
ze doen. 
 
Anderzijds moet de top van de samenleving de middenniveaus of de lagere niveaus 
eerbiedigen en bevorderen. Immers, de bijdrage van individuen, gezinnen, 
verenigingen, ondernemingen, van alle middenniveaus en ook van de kerken zijn van 
beslissend belang. Door hun eigen culturele, godsdienstige, economische of burgerlijk 
participatieve middelen, maken zij het sociale weefsel levenskrachtiger en sterker 
(cf. CSLK, 185). 

 
Dat wil zeggen dat er een samenwerking is van boven naar beneden, van de centrale 
staat naar het volk en van beneden naar boven: van volksbewegingen naar boven. Dat 



 

is precies de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel. 
 
Iedereen 
Ieder moet de mogelijkheid krijgen de eigen verantwoordelijkheid op te nemen in het 
genezingsproces van de samenleving waarvan men deel uitmaakt. Wanneer men een 
project opzet dat rechtstreeks of onrechtstreeks bepaalde sociale groepen raakt, dan 
kunnen deze groepen niet buiten de deelname blijven. Een voorbeeld. Wat doe jij? – Ik 
ga voor de armen werken – Mooi, en wat doe je? – Ik leer de armen, ik zeg hen wat ze 
moeten doen – Wel, dan kan niet. De eerste stap bestaat erin dat je de armen laat 
zeggen hoe zij leven en waaraan zij nood hebben. Allen moeten kunnen spreken! Zo 
werkt het subsidiariteitsbeginsel. Men kan deze mensen niet buiten de deelname laten. 
Hun wijsheid, de wijsheid van de laagste groepen mag niet genegeerd worden (cf. 
Apostolische exhortatie Querida Amazonia (QA), 32; Encycliek Laudato si’, 63). Helaas, 
heeft deze onrechtvaardigheid vaak plaats waar grote economische en geopolitieke 
belangen samenkomen, zoals bijvoorbeeld bepaalde ontginningsactiviteiten in zekere 
streken van de planeet (cf. QA, 9,14). De stemmen van de inlandse volkeren, hun 
culturen en wereldbeelden worden niet in overweging genomen. 

 
Op onze dagen heeft dit gebrek aan eerbied voor het 
subsidiariteitsbeginsel zich als een virus verspreid. 

 
We denken aan de grote maatregelen van financiële hulp door de staten. Men geeft 
meer gehoor aan de multinationale ondernemingen dan aan de sociale bewegingen. In 
eenvoudige mensentaal: men geeft meer gehoor aan de machtigen dan aan de 
zwakken. En dat is niet de weg, dat is niet de menselijke weg, dat is niet de weg die 
Jezus ons heeft geleerd, dat is geen toepassing van het subsidiariteitsbeginsel. Zo 
maken we het niet mogelijk dat mensen auteurs zijn van hun eigen bevrijding (1) In het 
collectieve onderbewustzijn van sommige politici of van enkele syndicalisten leeft deze 
spreuk: Alles voor het volk, niets met het volk. Van boven naar beneden maar zonder 
de wijsheid van het volk te horen, zonder deze wijsheid in te zetten bij het oplossen van 
problemen, in dit geval, om uit de crisis te raken. Of denken we aan de wijze waarop de 
verzorging van het virus gebeurt: men heeft meer oor voor de grote farmaceutische 
maatschappijen dan voor de gezondheidswerkers, in de eerste lijn werkzaam in 
ziekenhuizen of in vluchtelingenkampen. Dit is niet de goede weg. 
 

Allen moeten gehoord worden, zij die boven 
Staan en zij die beneden zijn, allen. 

 
Hoop 
Om beter uit een crisis te komen moet het subsidiariteitsbeginsel in praktijk worden 
gebracht met eerbied voor de autonomie en het initiatief van allen, bijzonder van de 
laatsten. Alle delen van een lichaam zijn nodig en, zoals de Heilige Paulus zegt, de 
lichaamsdelen die zwak lijken of minder belangrijk schijnen, zijn in werkelijkheid de 
meest noodzakelijke (cf. 1 Kor 12,22). In het licht van dit beeld kunnen we zeggen dat 
het subsidiariteitsbeginsel ertoe bijdraagt dat elkeen zijn eigen rol opneemt voor de 
genezing en het lot van de samenleving. Het subsidiariteitsbeginsel in praktijk 
brengen geeft hoop, geeft hoop op een gezonder en rechtvaardiger toekomst. Deze 
toekomst bouwen we samen, door grote dingen na te streven en onze horizonten te 
verbreden. (2) Ofwel samen, ofwel werkt het niet. 
 

Ofwel werken we samen om uit de crisis te raken, 
op alle niveaus van de maatschappij, ofwel zullen 

we er nooit uitraken. 



 

Uit de crisis geraken betekent niet een laagje verf aanbrengen op de huidige situaties 
zodat ze een beetje rechtvaardiger zouden lijken. Uit de crisis geraken, betekent 
veranderen en de echte verandering gebeurt door allen, alle mensen die het volk zijn. 
Alle beroepen, alle. En allen samen, in gemeenschap. Als het niet door allen gebeurt 
zal de uitkomst negatief zijn. 
 
Solidariteit 
In een voorgaande catechese hebben we gezien dat solidariteit de weg is om uit de 
crisis te raken. Ze verenigt ons en stelt in staat stevige voorstellen te vinden voor een 
gezonder wereld. Dit pad van de solidariteit heeft nood aan subsidiariteit. Iemand zou 
kunnen zeggen: Vader, vandaag gebruik je toch moeilijke woorden! Daarom tracht ik uit 
te leggen wat het betekent. Solidair omdat we de weg van de subsidiariteit bewandelen. 
Inderdaad, er bestaat geen echte solidariteit zonder maatschappelijke deelname, 
zonder bijdrage van de middengroepen: gezinnen; verenigingen, coöperatieven, kleine 
ondernemingen, vertolkers van de burgermaatschappij. Allen moeten bijdragen, allen. 
Dergelijke deelname helpt bepaalde negatieve aspecten van de globalisatie en van de 
tussenkomsten van de Staten voorkomen en verhelpen. Zoals dat ook gebeurt bij de 
zorg van mensen getroffen door de pandemie. Die bijdragen van beneden moeten 
aangemoedigd worden. Want hoe mooi is het werk van vrijwilligers tijdens de crisis. 

Vrijwilligers uit alle sociale klassen, vrijwilligers uit 
welstellende en uit armere gezinnen. Maar allen 

samen om er uit te komen. Dat is solidariteit en dat 
is het subsidiariteitsbeginsel. 

 
 
Applaus voor de verworpenen 
Tijdens de lockdown is op spontane wijze het gebaar ontstaan van applaus voor artsen 
en verpleegkundigen als een teken van aanmoediging en hoop. Velen hebben hun 
leven gewaagd en velen hebben hun leven gegeven. Laten we dit applaus uitbreiden, 
tot ieder lid van het sociale lichaam, tot allen, tot ieder, voor de kostbare bijdrage hoe 
klein ook. Maar wat kan die daar doen? – luister ernaar en geef ruimte om te werken. 
Laten we applaudisseren voor de verworpenen , zij die door deze 
cultuur verworpenen worden genoemd, deze cultuur van de verwerping. Dit wil zeggen, 
laten we applaudisseren voor de bejaarden, de kinderen, de hulpbehoevende mensen. 
Laten we applaudisseren voor de werkers, allen die zich ten dienste stellen. Allen 
werken samen om uit de crisis te komen. Maar laten we het niet bij applaus 
laten! Hoop durft. Laten we elkaar aanmoedigen groots te dromen. Broeders en zusters, 
laten we leren groots te dromen! Laten geen vrees hebben om groots te dromen door 
de idealen van rechtvaardigheid en sociale liefde na te streven. Zij worden uit de hoop 
geboren. Laten we niet het verleden herbouwen. Verleden is verleden. Ons wachten 
nieuwe dingen. De Heer heeft het beloofd: Ik zal alles nieuw maken. 
 

 

Laten we groots dromen, laten we niet 
het verleden herbouwen, zeker niet 

wanneer het onrechtvaardig was en al ziek 
 
 
Dat heb ik onrechtvaardigheden genoemd. Laten we een toekomst bouwen waarin het 
plaatselijke en het globale elkaar wederkerig verrijken - ieder kan het zijne bijdragen, 
ieder moet het zijne geven, zijn cultuur, zijn filosofie, zijn denkwijze – waarin de 
schoonheid en de rijkdom van de mindere groepen, ook van de uitgesloten groepen kan 



 

bloeien want daar is er schoonheid, en waar wie meer heeft zich inzet om meer te 
dienen en te geven dan wie minder heeft. 

(1) Boodschap voor de 106de Werelddag van de Migranten en de Vluchtelingen 2020 (13 mei 
2020). 
(2) Cf. Toespraak tot de jongeren in het cultureel centrum Padre Félix Varela, Havana - Cuba, 
20 september 2015 

Bron: Kerknet; vertaling uit het Italiaans: Marcel De Pauw msc

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Focus op cybercrime tijdens veiligheidsweek (5-11 oktober) 

De politie Zeeland-West-Brabant sluit dit jaar aan bij de week van de veiligheid. 

Hierbij richten wij ons op ‘digitale weerbaarheid’ met een cybercrimecampagne 
via met name social media. 
 
Districtschef Wietske Muller is portefeuillehouder voor gebiedsgebonden politiezorg en 
digitalisering politiewerk. Zij ziet het aantal digitale slachtoffers met de dag toenemen: 
,,Door een hele week de aandacht op cybercrime te richten en dan vooral op de 
preventieve kant, willen we de kans pakken om onze burgers daarin weerbaarder te 
maken en hen de helpende hand toe te steken.’’ 
 
Het landelijke thema tijdens deze veiligheidsweek is weerbaarheid. In Zeeland en West-
Brabant besteden wij vooral aandacht aan enkele veelvoorkomende vormen van 
digitale criminaliteit: ,,Elke dag belichten we via onze social media-kanalen op facebook, 
twitter en instagram een incident, voorzien van tips om de weerbaarheid te vergroten’’, 
aldus Wietske. 
 
Onderwerpen 
In totaal worden zo zeven communicatiemomenten ingevuld over vriend in nood fraude, 
veilige kluisrekening, fraude met spoofing, helpdeskfraude, geldezels, smishing, 
Marktplaatsfraude en gratis open wifi.  
 
Vragenuurtje livestream 
Verder kunnen mensen op donderdagavond 8 oktober tussen 19 en 20 uur via een 
livestream vragen stellen over digitale weerbaarheid. De stream kan via een 
internetverbinding bekeken worden: www.politie.nl/youtube-zwb. Een panel van 
deskundige politiemensen beantwoordt de vragen. 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.politie.nl/youtube-zwb


 

 

 
 

 
 

 

 
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/


 

Filmavond Vlissingen (gewijzigde locatie) 

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. 
 
Gewijzigde locatie 
De filmavond wordt gehouden in de pastorie van Vlissingen, Singel 106. Uiteraard 
zijn ook parochianen uit Middelburg, 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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Nieuwsbrief Bisdom Breda oktober 2020: ,,Ontmoeten en 
getuigen, vanuit Christus 

,,Ontmoeten en getuigen, vanuit Christus.’’ Met deze woorden besluit bisschop 

Liesen zijn voorwoord in de gisteren verschenen nieuwsbrief van het Bisdom 
Breda. In de nieuwsbrief komen onder andere Alpha en Caritas aan de orde. 
,,Twee wegen om vanuit geloof het leven en het samenleven gestalte te geven,’’ 
aldus de bisschop. 
 
In de nieuwsbrief, die zowel digitaal als gedrukt verschijnt, vertellen diaken Vincent de 
Haas en Ben Hartmann over Caritas in het bisdom en welke taken zij hiervoor gaan 
verrichten. In een artikel over de Alphacursus gaat Frank Jansons van Alpha Nederland 
in op Alpha Online. Frank: ,,Nooit een online Alpha geven is echt een gemiste kans. 
Online melden zich veel meer mensen aan die verder van de kerk af staan. Die ga je 
offline niet bereiken.’’ 
 
In een derde artikel wordt aandacht gevraagd voor de situatie in Beiroet, waar op 4 
augustus 2020 een grote explosie plaatsvond. Via de actiepagina wordt om gebed en 
financiële steun gevraagd voor de getroffen Libanese parochie. 
 
Via de pagina met uitgelichte video’s op het YouTubekanaal kunnen lezers onder meer 
doorklikken naar de eerste cursusavond over het Marcusevangelie met bisschop 
Liesen. 

▪ Download de nieuwsbrief 
▪ Eerder verschenen nieuwsbrieven en Bisdommagazines 

 
 

 
Foto: Alpha Nederland 

 

https://www.bisdomvanbreda.nl/een-goed-doel/actie-beiroet/
https://youtu.be/j6pJMdvnaOM
https://www.bisdomvanbreda.nl/wp-content/uploads/2020/09/2020-2_Nieuwsbrief-Bisdom-Breda_002.pdf
https://www.bisdomvanbreda.nl/downloads-bisdommagazines-nieuwsbrieven/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren op een artikel? 

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

Gisteren, 1 oktober, begon de Week van de Eenzaamheid. Eenzaamheid is niet 

zomaar op te lossen, maar begint vaak al klein. Stuur eens een kaartje of bel eens 
iemand op. Juist ook in de tijd waarin we nu leven een zeer gewaardeerd gebaar. 
 
 
Tekst: Peter Vrancken 
 
 

 
Foto: KBO-PCOB 

 
De Coronapandemie heeft voor veel mensen voor meer eenzaamheid gezorgd. De 
maatregelen van de overheid om het verschrikkelijke virus te beteugelen, hebben er toe 
geleide dat veel sociale vrijheid ingeleverd is. Velen, vooral de oudere en kwetsbare 
medemensen, durfden niet meer naar buiten. 
 
Kent u zo iemand? Stuur een kaartje of pak de telefoon. Nog beter: bel eens aan voor 
een praatje. Wees aandachtig voor de medemens. Het maakt het leven een stuk 
prettiger! Misschien kunt u wel een helpende hand bieden bij een klusje. Of kunt u 
misschien wat boodschapjes meenemen. 
 
Dat kleine gebaar maakt het verschil. 
 

 

 



 

Paus Franciscus tot VN: 'Buig uitdagingen om tot kans' 

Paus Franciscus pleitte in zijn videotoespraak tot de VN voor een mondiale 

verantwoordelijkheid en solidariteit op basis van vrede en gerechtigheid. 
 
Paus Franciscus heeft in een videoboodschap VN-secretaris-generaal António 
Guterres en de Algemene Vergadering van de VN toegesproken naar aanleiding van de 
75ste verjaardag van de internationale instelling. Het was zijn tweede toespraak tot de 
VN, waar de Heilige Stoel de status van permanente waarnemer heeft. De paus had 
woorden van lof voor de bijdrage van de VN tot de eenheid van de hele mensheid, ook 
in deze periode van coronapandemie die aan zoveel mensen het leven heeft gekost en 
onze manier van leven zo ingrijpend heeft veranderd. ,,Die crisis kan een concrete kans 
zijn voor bekering, voor transformatie, voor een heroverweging van onze manier van 
leven en onze economische en sociale systemen, die de kloof tussen arm en rijk 
vergroten op basis van een onrechtvaardige verdeling van middelen.’’ 
 
Tegen de achtergrond van de coronapandemie herhaalde de paus ,,dat medische 
basiszorg een recht is voor iedereen, inclusief de toegang tot coronavaccins en de 
essentiële technologieën die nodig zijn om voor de zieken te zorgen.’’ En hij 
vervolgde: ,,het is in feite pijnlijk om te zien hoeveel fundamentele mensenrechten in 
onze tijd nog altijd ongestraft worden geschonden. De lijst van dergelijke schendingen is 
lang en biedt ons een beangstigend beeld van een mensheid die wordt misbruikt, 
gekwetst, beroofd van haar waardigheid, vrijheid en hoop voor de toekomst. De paus 
verwees ook naar gelovigen die vanwege hun geloofsovertuiging vervolging doorstaan, 
inclusief genocide. Ook wij christenen zijn hiervan het slachtoffer: hoeveel van onze 
broeders en zusters over de hele wereld lijden, soms gedwongen om uit hun 
voorouderlijk land te vluchten, afgesneden van hun rijke geschiedenis en cultuur.’’ 
 
Paus Franciscus riep de internationale gemeenschap op om alles in het werk te stellen 
om een einde te maken aan economisch onrecht en vroeg aandacht voor de 
alarmerende situatie in de Amazoneregio en haar inheemse volkeren, voor het lot van 
vluchtelingen en migranten, en voor de ontheemden. ,,Wij moeten ons afvragen of de 
belangrijkste bedreigingen voor vrede en veiligheid effectief kunnen worden bestreden 
wanneer de wapenwedloop, inclusief kernwapens, kostbare middelen blijft verspillen, 
die veel beter gebruikt zouden kunnen worden om de integrale ontwikkeling van 
volkeren ten goede te komen en de natuurlijke omgeving te beschermen. We moeten 
breken met het huidige klimaat van wantrouwen. We moeten de perverse logica 
ontmantelen die persoonlijke en nationale veiligheid koppelt aan het bezit van wapens. 
Nucleaire afschrikking creëert een ethos van angst op basis van de dreiging van 
wederzijdse vernietiging; op deze manier worden de relaties tussen mensen vergiftigd 
en wordt de dialoog belemmerd.’’ 

,,Wij komen nooit uit een crisis zoals we waren’’, sprak de paus nog. ,,We komen 
er beter of slechter uit. De VN zijn opgericht om landen bij elkaar te brengen, om 
een brug te zijn tussen volkeren. Laten we goed gebruik maken van deze 
instelling om de uitdagingen die voor ons liggen om te vormen tot een kans om 
opnieuw samen te bouwen aan de toekomst die we allemaal wensen.’’ 

Bron: Kerknet 

 



 

Bisschoppen wereldwijd vragen een eerlijker economie 

Het ongebreidelde winststreven van multinationals gaat vaak ook ten koste van 

het milieu en de sociale bescherming. 
 
Bisschoppen uit 43 landen, onder meer bisschop Jean-Pierre Delville van Luik en 
bisschop Ron van Hout van Groningen, roepen in een gemeenschappelijke verklaring 
op tot een bindende wetgeving die bedrijven verplicht om de mensenrechten en het 
milieu te respecteren. De oproep werd al in juli gelanceerd en ondertussen al door 233 
bisschoppen ondertekend. De oproep, die in eerste instantie gericht is tot de Europese 
instellingen en de VN, wordt opnieuw onder de aandacht gebracht in het vooruitzicht 
van de onderhandelingen van de VN-Mensenrechtenraad over bedrijfsleven en 
mensenrechten. 
 
De uitbraak van de coronapandemie stort de mensheid wereldwijd in een crisis, 
schrijven de ondertekenaars. Die pandemie vormt niet alleen een bedreiging voor de 
gezondheid, maar ook voor het sociale leven en de economie. (…)  Om deze crisis het 
hoofd te bieden, moeten wij als leden van dezelfde familie solidair zijn met elkaar. Door 
de sterke onderlinge afhankelijkheid zijn wij ook verantwoordelijk voor elkaar. Maar die 
solidariteit wordt al te vaak gedwarsboomd door de individuele belangen van grote 
multinationale concerns, die geen verantwoording moeten afleggen en al te vaak bij 
wantoestanden betrokken zijn. Zo proberen zij vaak de belastingen, waarvan de 
opbrengst anders kan gebruikt worden voor de uitbouw van scholen en ziekenhuizen, te 
ontduiken. De bisschoppen klagen ook mensenhandel en kinderarbeid, landroof, het 
ombrengen van voorvechters van de mensenrechten en roofbouw op de natuur door de 
multinationals aan. 
  
De bisschoppen dringen tot slot aan op een wetgeving die de multinationals dwingt om 
ook hun plichten op ecologisch vlak en inzake mensenrechten na te komen. Ze roepen 
de nationale regeringen op om op te treden tegen de minachting van de mensenrechten 
door sommige ondernemingen. Ze verwelkomen de aankondiging van de Europese 
Commissaris van Justitie Didier Reynders, voor de goedkeuring van een afdwingbare 
wetgeving. 
 

Bron: Kerknet 

 
 
 

 
Nieuwsbrief H. Maria Parochie Walcheren 

 
Natuurlijk als eerste met het laatste nieuws! 

 

 



 

 

 
 

■ Iedere zaterdag in de maand oktober (19.00 uur) 
Viering in de Willibrordkapel in Domburg. 

■ 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. 

■ Dinsdag 20 oktober 2020 (19.30-21.30 uur) 
 Vergadering van het parochiebestuur in de pastorie in Vlissingen. 

■ Donderdag 22 oktober 2020 van 19.30 tot 22.00 uur 
Filmavond in de pastorie van de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Singel 106 in 
Vlissingen. We gaan kijken naar de Japanse film Departures uit 2009. 
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. 

■ Zondag 25 oktober 2020 (11.00 uur) 
Toeristenkerk Onze Lieve Vrouwe op Zee van Haamstede zal vandaag de laatste 
viering hebben. Pater Thaddy de Deckere zal dan voorganger zijn en Elvira Vos-
Simons zal de viering muzikaal begeleiden. 

 
 

 

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. 

mailto:wielhacking@gmail.com


 

 

 
 

 
 

 

Wilt u wekelijks voor 

aantrekkelijke 

tarieven adverteren in deze 

nieuwsbrief? 

 
 
 

Neem contact op met Herman 

Maas: telefoon 0118 – 43 03 77 

 

 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Talent krijg je van God, dus wees nederig. 
Roem krijg je van mensen, dus wees dankbaar. 

Naast je schoenen lopen doe je zelf, dus pas op!! 
(Amerikaanse basketbaltrainer John Wooden) 

 
Ingezonden door Harry en Rita van de Vliet 



 

 

 

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 
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NL42 INGB 0000 6586 70 
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Walcheren 
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NL28 INGB 0008 0339 29 
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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! 
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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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