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Aantal personen in vieringen nu beperkt tot dertig 

Gezien de ontwikkeling van de tweede corona golf en in navolging van het 

kabinetsbesluit op 5 oktober 2020 heeft het parochiebestuur besloten vanaf nu ten 
hoogste 30 personen in de vieringen toe te laten. 
 
Dit betekent, dat u moet reserveren voor het bezoeken van de vieringen in de Onze Lieve 
Vrouwe kerk in Vlissingen of in de HH. Petrus en Pauluskerk in Middelburg. Voor de vieringen 
van komende zondag 11 oktober heeft u de afgelopen dagen gelegenheid gehad om te 
reserveren en is dat inmiddels niet meer mogelijk. Voor beide vieringen zijn momenteel nog 
geen 30 reserveringen geplaatst. U kunt dus desgewenst zondag a.s. zonder voorafgaande 
reservering naar de kerk komen met het risico dat op moment van binnenkomst het aantal van 
30 personen al bereikt is. 
 
Voor de vieringen op de daarop volgende zondagen en op maandag 2 november (Allerzielen) 
geldt ook dat u moet reserveren. U kunt enkel reserveren voor de viering van de eerstvolgende 
zondag. Na 30 reserveringen worden de volgende reserveringen doorgeschoven naar de 
daarop volgende zondag. 
 
Zonder voorafgaande reservering naar de kerk komen houdt de komende tijd dus het risico in, 
dat u, bij het bereiken van het maximum van 30 personen, tevergeefs naar de kerk komt. 
  
Voor de vieringen in Vlissingen belt u op donderdag- of vrijdagochtend tussen 9.00 uur en 11.30 
uur naar het secretariaat: telefoonnummer 0118 – 412247. 
Voor de vieringen in Middelburg belt u op dinsdag- of donderdagochtend tussen 9.30 uur en 
11.30 uur naar het secretariaat: telefoonnummer 0118 – 612860. 
 
Digitaal bent u in de gelegenheid om iedere zondag de viering in de H. Maria Magdalena Kerk 
in Goes om 11.00 uur te volgen via www.kerkdienstgemist.nl 
 
Wij hebben tot op dit moment (vrijdagavond) geen bericht van de Nederlandse bisschoppen-
conferentie ontvangen hoe om te gaan met het kabinetsbesluit. Als het bericht van de 
bisschoppen afwijkt van bovenstaand besluit zullen wij dat melden. 
   
Het parochiebestuur 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


 

Teksten van de 28e Zondag door het jaar, A-cyclus, 11 
oktober 20202 e een overweging hierbij. 
Eerste lezing: Jesaja 25,6-10- Psalm 23- T.L. Brief van Paulus 
aan de christenen van Filippi 4,12-14- Evangelie volgens 
Mattheus 22,1-14 

 
 
Tekst: René Heinrichs, aalmoezenier b.d. 
 
 
Beste mensen, 
Wat een week hebben we weer achter de rug! Enige gebeurtenissen licht ik er uit. 
 
Christengemeenschappen uit Staphorst, onze broeders en zusters, gingen massaal 
naar de kerk vanuit het vertrouwen, het geloof dat God hun herder is. Hij blijft altijd bij 
hen. In zijn hand zijn ze geborgen.(Psalm 23). Velen in Nederland vielen vanuit 
verschillende motieven over hen heen. Er was grote maatschappelijke onrust. De 
volksgezondheid kwam in gevaar door hun acties. Als christenen leven wij en ook de 
christenen van Staphorst niet op een eiland alleen maar met elkaar afgesloten van de 
rest van de bevolking maar midden in een maatschappij, ook met anders- of niet 
gelovigen. We hebben dan toch zeker rekening te houden met elkaar maar ook met de 
ander? Geloof mag zeker een mens onrustig maken op de weg naar God toe 
(Augustinus) maar we mogen niet het leven van de ander in gevaar brengen vind ik. 
Integendeel. 
 
Paus Franciscus maakt dat ook duidelijk in zijn nieuwe Encycliek die begint met het 
woord Fratelli, broeders. Hij ondertekende deze Encycliek in Assisi vorige week 
zaterdag, 3 oktober. Het woord Fratelli leverde meteen weer commotie op. Deze keer 
bij vrouwen. De keuze voor dit woord zou getuigen van vrouwonvriendelijk zijn. 
 
Ik vind dit jammer. De keuze voor dit woord getuigt juist van een bewustzijn hoe we als 
mensengemeenschap wereldwijd verbonden zijn met elkaar. Ook met de uitgave van 
het verschijnsel mens die we vrouw noemen. Het woord frater heeft heel oude papieren 
volgens semiologe mevrouw Darrigand in een filmpje uitgegeven door het tijdschrift La 
Croix (afgelopen week). Het woord stamt uit de Indo-Europese taal. Frater duidt dan 
niet op de biologische verwantschap met broers en zussen uit een gezin (dat bestond 
toen nog niet) maar op de verbondenheid met de leden van de clan waarin men 
geboren was. En dit woord duidt dan ook op de verantwoordelijkheid voor de leden van 
deze clan. Het woord broeder kennen wij natuurlijk vanuit onze biologische verwant-
schap maar gebruiken wij ook heden ten dage nog voor onze verwantschap, 
verbondenheid in en met bepaalde groepen. Christenen gebruiken het woord Broeders 
en zusters vaak, in de geschriften van Paulus bijvoorbeeld, in congregaties van 
broeders, als aanduiding van instituten die verbondenheid met velen willen uitdrukken 
bijvoorbeeld Broederlijk Delen in België,  in riddergemeenschappen spreken we elkaar 
aan met broeder, in de rapwereld zingen de rappers over ‘bro’, brother, broeder. In de 
Veteranenwereld spreken we over Brothers in Arms. En zo kunt u zeker ook gemeen-
schappen noemen waarin dit woord broeder gebruikt wordt. Het gaat hierbij dus om de 
diepe verbondenheid en daaruit voortvloeiende zorg en verantwoordelijkheid voor 
elkaar. 
 
 



 

Franciscus voelde die verbondenheid, verwantschap met alles en allen geniaal religieus 
aan. Hij noemde de zon zelfs broeder zon, de maan zuster! Daarom de ondertekening 
in Assisi op de dag voor de verjaardag van Franciscus (eigenlijk zijn sterfdag) 4 oktober. 
 
De Paus wijst in zijn nieuwe encycliek dus op de fundamentele verbondenheid, 
verwantschap en dus zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar met allen wereldwijd. 
Het gaat niet aan om alleen maar te zorgen voor jouw kringetje, hoe belangrijk dit ook is 
om te leven en te overleven  -zeker in deze Coronatijden-  maar ook om zorg en 
verantwoordelijkheid voor onze broeders en zuster in andere werelddelen.  
 
De specifieke opdracht vanuit de zorg voor de Schepping formuleerde onze Paus in zijn 
vorige Encycliek, nu vijf jaar geleden: Laudato Si. Ook woorden van Franciscus! 
 
De lezingen van vandaag hebben te maken met de oproep om te komen tot een nieuwe 
wereld, net zoals vorige week in de parabel over de wijngaard en de werkers in deze 
wijngaard. Nu vertelt Jezus over de vader die een groot feest wil aanrichten voor de 
zoon die gaat trouwen (zou Jezus dan toch getrouwd zijn geweest?). Met die Vader 
wordt natuurlijk God bedoeld en met die zoon Jezus dan toch. Maar zoals vorige week 
in de parabel van de wijngaard komen nu ook weinig geroepenen naar dit feest. Jezus 
is aan het einde van beide parables niet optimistisch. Hij kent zijn mensen. Werken aan 
die nieuwe wereld van diepe verbondenheid en zorg voor elkaar is een ideaal van 
broederlijkheid dat Jezus in navolging van de Joodse voorgangers, profeten bijvoor-
beeld, blijft verkondigen ook al volgt niet de hele wereld. Wel velen van goede wil. 
 
Paulus is wat optimistischer. Hij schrijft zijn brieven vanuit gevangenschap. Zo ook aan 
de christenen van Filippi. Vandaag lezen we dat Paulus blij is dat christenen zo veel 
goed werk doen aan elkaar en de inwoners van Filippi. 
 
Zoals ook wij blij mogen zijn om de vele initiatieven die ook door christenen worden 
genomen in deze Coronatijden. Afgelopen dinsdag zagen en hoorden we hiervan bij de 
openingsmanifestatie ‘Aandacht voor elkaar’ in Den Bosch. Zo ook de webpagina waar 
we allen steun en tips kunnen vinden over hoe met Corona te leven. Zie 
www.steunpuntcoronazorgen.nl 
 
We mogen troost zoeken en vinden in de psalmwoorden in psalm 23: God is onze 
Herder. Hij leidt ons naar velden die fris en groen zijn. 
 
Laat dit niet alleen een troost zijn maar ook inspiratie geven om als God reddend, 
troostend en helpend aanwezig te zijn voor al onze broeders en zusters, wereldwijd. 
 
Blijf gezond alstublieft. 
 
 
 
 

 

Reageren op een artikel in deze nieuwsbrief? 

Stuur uw e-mail naar rkwalcheren@zeelandnet.nl 

 
 
 

http://www.steunpuntcoronavirus.nl/
mailto:rkwalcheren


 

Kanselbericht in het weekend van zaterdag 3 en zondag 4 
oktober 2020 

Pastoor Fons van Hees zal vanwege een ernstige longaandoening een aantal 

maanden niet voorgaan in vieringen. Ook andere pastorale taken zal hij 
opschorten. Dat is afgelopen zondagmorgen in de zondagse vieringen in een 
kanselbericht bekend gemaakt. Het volledige kanselbericht leest u hieronder. 
 
 
Beste parochianen, 
Namens de vicevoorzitter van ons parochiebestuur en ons Bisdom willen we het 

volgende onder uw aandacht brengen. 

Onze pastoor, Fons van Hees, is momenteel dusdanig uitgeput door zijn chronische 
longaandoening dat in samenspraak met hem is besloten dat hij een aantal maanden 
niet zal voorgaan in vieringen en ook andere pastorale taken zal opschorten. 
 

Foto: © Peter Vrancken 

Pastoor Fons van Hees staat momen-
teel op de wachtlijst voor een 
longrevalidatietraject, dat 10 weken zal 
beslaan. Deze revalidatie leidt niet tot 
herstel of verbetering van zijn 
longfunctie, maar stelt hem in staat om 
zo goed als mogelijk met deze 
chronische ziekte om te gaan. Daardoor 
zal pastoor Van Hees na het revalidatie-
traject zijn werkzaamheden op 
deeltijdbasis weer kunnen hervatten.

 
Voorafgaand aan en tijdens deze tien weken durende revalidatieperiode, waarvan het 
startmoment nog niet bekend is, zal ons Pastorteam gevraagd worden om, daar waar 
mogelijk, taken van onze pastoor over te nemen. We rekenen op uw begrip voor enig 
ongemak. 
 
Mogen we u vragen in uw gebeden de gezondheid van onze pastoor Fons van 
Hees een plaats te geven en te bidden voor een voorspoedig revalidatietraject. 
 
 
Bestuur H. Maria Parochie Walcheren 

 
 

 

Abonnees op de Nieuwsflits hebben een streepje voor. 

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

Afgelopen zondag lazen zij al de kanselboodschap. 

Abonnee worden? Mail naar rkwalcheren@zeelandnet.nl 

 

mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 

Kort Coronanieuws 
We kwamen deze week nog wat opvallende berichten uit de kerkelijke wereld 

tegen die te maken hebben met het Coronavirus. Hieronder een selectie daarvan. 
 
 
Tekst: Peter Vrancken 
 
 
Norbertusparochie schrapt vieringen in oktober 
De Norbertusparochie (in Roosendaal en omgeving) heeft voor de maand oktober alle 
vieringen afgelast. Wel zijn de kerken geopend voor stil gebed en het opsteken van een 
kaarsje gedurende de tijden dat er normaal gesproken vieringen zouden plaatsvinden. 
Pastores en parochiebestuur hebben niet willen wachten op nieuwe aanwijzingen van 
de bisschoppenconferentie. Afhankelijk van de ontwikkeling van het virus zal in de loop 
van oktober worden bekeken, welke maatregelen in november moeten gelden. 
 
 
Kerststal Sint Jansbasiliek 
In de Sint Jansbasiliek in Den Bosch wordt momenteel al gewerkt aan de opbouw van 
de kerststal. Vanwege het Coronavirus is besloten om de kerststal, die jaarlijks heel 
veel bezoekers trekt, al op 4 december a.s. te openen. De kerststal zal bovendien 
langer blijven staan. Overigens zullen spontane bezoeken aan de kerststal niet mogelijk 
zijn. Er moet vooraf, zo werd met de gemeente afgesproken, online een dag en tijdslot 
worden gereserveerd. 
 
 
Communie in oud-Katholieke kerk Middelburg 
De  oud-Katholieke kerk aan de Zuidsingel in Middelburg heeft een eigen manier voor 
het nuttigen van de communie bedacht. 
Het ophalen gebeurt volgens een strak protocol waarbij de 1,5 meternorm leidend is. 
Pas nadat alle kerkgangers de communie hebben opgehaald en daarmee zijn 
teruggekeerd op hun plaats in de kerk, wordt deze gezamenlijk genuttigd. Overigens 
moet in de kerk, behalve wanneer men op de plaats zit, een mondkapje worden 
gedragen. 
 
 

Steunpunt voor mensen met Coronazorgen 
Aalmoezenier b.d. René Heinrichs noemde het al in zijn overweging van deze week 
(pagina 3): www.steunpuntcoronazorgen.nl 
Het Steunpunt Coronazorgen is een digitaal informatie- en verwijscentrum (IVC). Hier 
kun je terecht als je je zorgen maakt of met vragen zit over de gevolgen van de 
coronacrisis. Lees meer over het Steunpunt Coronazorgen. 
 
 
Sint Jacobskerk Vlissingen 
Vanwege de toename van het aantal besmettingen van het Covid-19 virus, ook in deze 
regio, zullen er vanaf komende zondag weer alleen online diensten worden gehouden 
en zal de kerk op zondagmorgen gesloten zijn. Dit besluit geldt vooralsnog voor de 
maand oktober. De kerkenraad hoopt dat deze maatregel in november weer kan 
worden teruggedraaid. Veiligheid staat voor alles. 
 
 
 

http://www.steunpuntcoronavirus.nl/
https://www.steunpuntcoronazorgen.nl/node/41
https://www.steunpuntcoronazorgen.nl/node/11


 

Brief van de Vastenactiewerkgroep 
 
Beste parochianen, 
 
Het is een moeilijke tijd voor iedereen. Daarom is het ook wel fijn om leuk nieuws te 
vertellen. 
 
Voor ons begint het nieuwe jaar voor de Vastenactie. Hoewel Pasen nog ver weg is, 
bereiden wij ons nu alweer voor op de volgende vastentijd.  
 
We evalueerden het afgelopen jaar, waarin de corona begon toen we net in de kerken 
en de scholen onze presentaties hadden gehouden. De scholen en de kerken sloten. 
Wij wisten niet hoe we nu in deze tijd ons goed konden inzetten voor de Vastenactie. 
De parochianen konden we wel bereiken d.m.v. de digitale nieuwsbrief, maar de 
scholen waren een ander verhaal.  
 
We zijn te rade  gegaan bij die scholen. Ondanks dat zij andere dingen aan hun hoofd 
hadden, vertelden ze ons dat de kinderen super enthousiast bezig waren voor de 
Vastenactie. Dit was geweldig nieuws. Dat al deze kinderen zich toch ook wilden 
inzetten voor andere kinderen, die het nu nog moeilijker hebben dan anders, terwijl ze 
het zelf ook moeilijk hadden. 
 
Met de scholen werd afgesproken dat we het geld zouden ophalen een aantal weken 
nadat de scholen weer waren opgestart. In juni konden we het geld ophalen. We 
hadden geen grote verwachtingen, maar de vier scholen (De Wissel, Franciscusschool, 
Ichtusschool en Het Vlot) hebben gezamenlijk toch € 1.104,26 bijeengebracht! Een 
geweldig resultaat vonden wij. Ook jullie, de parochianen, hebben het gezamenlijk goed 
gedaan. Er is € 6.336,02 opgehaald. 
 
Hoewel de mensen van de  landelijke Vastenactie door het uitstel langer op hun geld 
moesten wachten, waren zij ook blij verrast over dit bedrag en kregen wij, dus jullie, 
complimenten voor het grote bedrag dat wij konden overmaken. Een pluim voor onze 
parochianen en kinderen van de scholen, die ondanks moeilijke tijden oog hebben 
gehad voor het leed van anderen. Iedereen hartelijk dank. 
 
De voorbereidingen voor het volgende vastentijd zijn dus weer begonnen. 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste parochianen, die zich ook hiervoor willen inzetten.  
Francis Toorop heeft zich met hart en ziel ingezet voor de Vastenactie, maar zij heeft 
besloten te stoppen om privéredenen. We vinden dit uiteraard heel erg jammer, want ze 
was een grote spil binnen onze werkgroep. Het zou fijn zijn als meerdere mensen zich 
opgeven. Al is het alleen maar om een helpende hand te bieden bij het vouwen van 
brieven of het rondbrengen van dozen op de deelnemende scholen. 
 
Daarnaast zoeken we mensen die willen helpen bij de  presentaties op de scholen. Dit 
hoeft niet veel tijd te kosten, maar wij zouden er als werkgroep wel enorm mee 
geholpen zijn. 
U kunt voor meer informatie mailen naar: leospeckens@zeelandnet.nl 
 
We horen graag van u 
 
De Vastenactiewerkgroep: Leo Speckens, Ger van Waegeningh, Lisanne Jacobs, 
Iwonka Turczynowicz en Insa van Duin. 

mailto:leospeckens@zeelandnet.nl


 

Najaarsactie Sam’s Kledingactie bestemd voor Ethiopië  

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

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

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

van schoon water en sanitair. 

 

Actiedagen in Vlissingen 

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

in Vlissingen tot een succes te maken, evenals voorgaande jaren. Volgende week 

woensdag 14 oktober en donderdag 15 oktober a.s. kunt u in Vlissingen uw 

herdraagbare kleding en schoenen inleveren bij de hoofdingang van de Onze Lieve 

Vrouwekerk aan de Singel 106. Hier staan de leden van het caritas bestuur en enkele 

andere vrijwilligers op woensdag van 9.30-11.00 uur en op donderdag van 18.30-20.00 

uur klaar om uw gevulde plastic zakken in ontvangst te nemen.  

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

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

 

Lokale infrastructuur 

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

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

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

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

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

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

landbouw productie verwaarloosd of zelfs verwoest.  

 

Levensvatbare terugkeer 

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

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

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

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

de verschillende bevolkingsgroepen en de lokale overheid gewerkt worden aan 

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

de problemen uit 2016 te voorkomen. 

 

Projecten 

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

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

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

 

 

 

 
 

Veel succes met het uitzoeken en 

opruimen van uw kleding en 

schoeisel. Het resultaat zien wij graag 

op 14 en 15 oktober 2020

 

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


 

Paus Franciscus publiceerde zijn derde encycliek: ‘Fratelli 
tutti’, ‘Allen broeders’ 
Afgelopen zondag, 4 oktober, op de feestdag van Sint Franciscus, heeft paus 
Franciscus zijn derde encycliek ‘Fratelli tutti’ (‘Allen broeders’) gepubliceerd. In 
deze rondzendbrief aan de gelovigen gaat de paus in op broederschap en 
vriendschap als manieren om een betere, rechtvaardigere en vreedzame wereld 
op te bouwen. 

Wat zijn de grote idealen, maar ook de concrete manieren om vooruitgang te boeken 
voor degenen die een rechtvaardiger en broederlijker wereld willen opbouwen in hun 
gewone relaties, in het sociale leven, in de politiek en in de instellingen? In acht 
hoofdstukken werkt de paus een antwoord op deze vraag uit. De encycliek is op dit 
moment in acht talen vertaald. De Nederlandse vertaling is in gang gezet en wordt zo 
spoedig mogelijk gepubliceerd in de serie Kerkelijke Documentatie. 

Lees verder: 

• Kijk hier voor een duiding en overzicht van de hoofdstukken op de site van KRO-
NCRV/katholiek 

• Kijk hier voor een korte samenvatting in het Engels door News.va 
• Lees ook de voorgaande encyclieken Laudato si’ (2015) en Lumen fidei 

(2013) van paus Franciscus in het Nederlands. 

Bron: Bisdom Breda 

 

 

Allen Broeders ~ in gebed verbonden 
 
Gebed tot de Schepper 
Heer en Vader van de mensheid, 
die alle mensen geschapen hebt met dezelfde waardigheid, 
schenk onze harten een geest van broederlijkheid. 
Inspireer ons tot een droom van een nieuwe ontmoeting 

van dialoog, van gerechtigheid en van vrede. 
Stimuleer ons om een gezondere samenleving en  
een meer waardige wereld op te bouwen,  
zonder honger, zonder armoede, zonder geweld, zonder oorlogen. 
Dat ons hart zich mag openen 

voor alle volkeren en alle naties van deze aarde, 
om het goede en de schoonheid te herkennen 

die U in elk van hen hebt uitgezaaid 

om banden van eenheid te smeden, 
van gemeenschappelijke projecten, 
van gedeelde hoop. 

Amen 

 

  

http://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://www.rkkerk.nl/publicaties/kerkelijke-documentatie/
https://kro-ncrv.nl/fratelli-tutti-gepubliceerd
https://kro-ncrv.nl/fratelli-tutti-gepubliceerd
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-10/fratelli-tutti-pope-fraternity-social-friendship-short-summary.html
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2017/06/Encycliek-van-paus-Franciscus-Laudato-Si.pdf
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2017/04/KD-2013-nr.-3-Lumen-Fidei.pdf
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2017/04/KD-2013-nr.-3-Lumen-Fidei.pdf


 

Christelijk oecumenisch gebed 
Drie-eenheid van liefde, onze God, 
Laat door de krachtige gemeenschap van uw goddelijke innigheid  
een rivier van broederlijke liefde stromen in ons midden. 
Schenk ons de liefde die herkenbaar was in de gebaren van Jezus, 
in zijn familie van Nazareth en in de eerste christelijke gemeenschap. 
Geef dat wij christenen het Evangelie beleven 
en wij Christus herkennen in elk menselijk wezen, 
om Hem te zien, gekruisigd in de angsten van de verlatenen 
en van zij die vergeten worden in deze wereld 
en verrezen in elke broer en zus die terug opstaat. 
Kom, Heilige Geest! Toon ons uw schoonheid  
die weerspiegeld wordt in alle volkeren van de aarde, 
om te ontdekken dat iedereen belangrijk is, 
dat iedereen nodig is, dat het verschillende gezichten zijn 
van dezelfde door God geliefde mensheid. 

Amen 

 
 
 
 
 

Verzameling foto’s in vitrinekast Middelburg 

De afgelopen tijd is in de vitrinekast 

in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in 
Middelburg  een beeld gegeven van 
‘het rijke Roomse leven’. Zoals 
gebruikelijk is nu weer voor een 
ander thema gekozen. 
 
 
Tekst en foto: Nicolette Meulenbroek 
 
 
Dit keer een sobere verzameling foto’s 
van onder meer de Maria icoon Salus 
Populi Romani en de bijzondere 
aandacht van Paus Franciscus daarvoor 
in verband met de Coronapandemie. 
Verder ook afbeeldingen van heiligen 
met een band met onze parochie, zoals 
de Martelaren van Gorcum, Cunera van 
Rhenen en Pater Damiaan. 
 
De vitrinekast is te bezichtigen 
tijdens de reguliere openingstijden 
van de HH. Petrus- en Pauluskerk. 
 
 

Deze icoon (Salus Popili Romani) is 
geschilderd door Nicolette Meulenbroek 
 



 

 
 
GEBED TOT MARIA 
Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht, 
o heilige Moeder van God 
 
In de huidige tragische situatie, waarin de hele wereld ten prooi valt aan lijden en angst, 
wenden we ons naar u, Moeder van God en onze Moeder, en zoeken toevlucht onder 
uw bescherming.  
 
Maagd Maria, richt uw genadige ogen op ons te midden van deze corona-pandemie, en 
troost hen die radeloos zijn en rouwen om hun overleden dierbaren, die soms begraven 
zijn op een manier die hen zielsveel pijn doet.  
 
Sta allen bij die zich zorgen maken om hun dierbaren die ziek zijn en die ze niet nabij 
kunnen zijn vanwege het besmettingsgevaar. Geef vertrouwen aan wie zich zorgen 
maken over de onzekere toekomst en over de gevolgen voor de economie en de 
werkgelegenheid. 
 
Moeder van God en onze Moeder, bid voor ons tot God, de Vader van barmhartigheid, 
dat deze zware beproeving eindigt en dat weer hoop en vrede schijnen aan de horizon. 
Wees een voorspraak bij uw Goddelijke Zoon zoals in Kana en vraag Hem om de 
families van de zieken en de slachtoffers te troosten en hun harten te openen voor hoop 
en vertrouwen.  
 
Bescherm de artsen, verpleegkundigen, gezondheidswerkers en vrijwilligers die in deze 
noodsituatie in de frontlinie staan en hun leven riskeren om anderen te redden. 
Begeleid hun heldhaftige inspanningen en geef hen kracht, edelmoedigheid en 
blijvende gezondheid.  
 
Sta dicht bij hen die de zieken dag en nacht verzorgen en bij de priesters die met 
pastorale zorg en evangelische inzet iedereen proberen te helpen en tot steun te zijn.  
 
Heilige Maagd, verlicht de geesten van mannen en vrouwen die zich bezighouden met 
wetenschappelijk onderzoek, zodat ze effectieve oplossingen kunnen vinden om dit 
virus te overwinnen. 
 

Paus Franciscus, 15 maart 2020 
 

 
 

 
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. 
 

 
 
 
 
 
 



 

'Ik geef eenzaamheid geen kans' 

Sinds haar man tijdens de coronacrisis overleed, voelt Rita (*) zich soms 

eenzaam. Op verschillende manieren probeert zij deze eenzame momenten tegen 
te gaan, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk en haar geloof. 

 
Tekst: Wilfred Hermans (BeterOud) 

 

Rita (74), geboren in Suriname, is enige jaren kleuterleidster geweest in het 
basisonderwijs. Later werd ze kleuterpedagoog en leidde ze jarenlang andere 
onderwijzers op. Ze had zitting in besturen van maatschappelijke organisaties en 
adviesraden, maar haar grootste passie was bijdragen aan de emancipatie van 
vrouwen. 

 

Loslaten 
,,Suriname loslaten vond ik heel zwaar, omdat ik daar een prachtig leven had 
opgebouwd. Maar ik moest kiezen tussen enerzijds maatschappelijke glorie en 
anderzijds mijn moederplicht. Mijn moederplicht zei: je moet morgen geen spijt hebben 
dat je vandaag niet de beste condities hebt geschapen voor de ontwikkeling van je 
kinderen.’’ Rita vertrok naar Nederland, waar ze in 1987 in Rotterdam kwam wonen. 
Hier voelde ze zich jarenlang een vreemdeling, maar het onderwijs hielp haar 
erbovenop. ,,Tot mijn pensioen heb ik op bijna alle Rotterdamse scholen gewerkt. 
Nederland stond op dat moment te springen om leerkrachten die om konden gaan met 
diversiteit in taal en cultuur.’’ 
 
Stille momenten 
Rita was 57 jaar getrouwd met haar man, tot hij tijdens de coronacrisis overleed. Ze 
waren elkaars steun en toeverlaat, zegt ze, hoewel de basis van hun relatie vooral lag 
in een gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel richting hun vier kinderen. ,,Ik moest 
destijds trouwen, ik werd uitgehuwelijkt, geheel volgens traditie. Dat was nogal wat… 
Desondanks ben ik nu een heel dankbaar mens.’’ Hoe zit het met de eenzaamheid, nu 
haar man is overleden? ,,Die steekt af en toe de kop op.’’ 
 
,,Dat zijn vaak stille momenten. Dat zijn de periodes dat ik moet opletten dat de balans 
niet doorslaat in verdriet, gejank, gemijmer. Op die momenten spreek ik mijn 
persoonlijke kracht aan door heel bewust de zuivere zuurstof tot me te nemen en de 
energiepunten in mijn lichaam op te zoeken. Dat zijn universele yogavaardigheden die 
ik iedereen kan aanbevelen. Kortom: ik herken de eenzaamheid, maar ik geef het niet 
de kans. En als het mijzelf niet lukt, dan ben ik niet te stoer om dat in duidelijke taal aan 
mijn omgeving te vertellen.’’ 
 
Op zoek naar het licht 
‘s Ochtends staat Rita om vier uur op om te mediteren. Haar tuin krijgt alle liefde en 
aandacht, maar ook de ouderen in de Rotterdamse inloophuizen hebben over Rita's 
toewijding niet te klagen. ,,Wie geeft, die krijgt’’, is haar motto. ,,Ik ben vrijwilliger bij 
Netwerk NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten, red.). Ik heb tal van 
voorlichtingen gegeven bij organisaties die inloopmomenten organiseren, bijvoorbeeld 
over ouderenmishandeling, veranderende zorg of zorg in de laatste levensfase. Dat 
vind ik zo plezierig om te doen! Bovendien past het helemaal bij mijn levensovertuiging 
dat het essentieel is om ervaringen uit je eigen leven te delen met andere mensen.’’ 
 



 

 
 
,,Als je nooit iets voor een ander doet’’, besluit Rita, ,,doet een ander ook niks voor jou. 
‘Het is natuurlijk mogelijk dat je in een dip terechtkomt, maar als je een levenshouding 
hebt waaruit blijkt dat je er voor anderen bent, zullen ze er op moeilijke momenten ook 
voor jou zijn. En als je op zoek gaat naar het licht, komt de verlichting vanzelf.’’ 
 
Volgende week: ‘Dankbaarheid houdt mij overeind’. 
 
 (*) De gebruikte naam is om privacyredenen gefingeerd 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

De eenzaamheid te lijf: start een belcirkel 
,,Samen komen we deze moeilijke periode te boven. Let een beetje op elkaar. Ik 

reken op u.’’ Woorden van minister-president Mark Rutte uit een van de 

persconferenties. Deze oproep sluit naadloos aan bij het wezen van KBO-PCOB. 
Juist in deze spannende coronatijd is op elkaar letten grote noodzaak geworden. 
En dat geldt natuurlijk ook in andere periodes, bijvoorbeeld in de zomer. Een 
periode die veel senioren als stiller en eenzamer ervaren. 
 
Start ook een belcirkel in uw plaatselijke afdeling 
Om kansen op besmetting door het coronavirus tegen te gaan zijn alle bijeenkomsten 
afgezegd en komen allerlei groepen niet meer bijeen. Iedereen, en vooral senioren, 
wordt geadviseerd om sociale contacten te beperken. Dit zijn verstandige maatregelen. 
Maar hoe blijven we in deze situatie omzien naar elkaar en hoe blijven we in contact? 
Een van de middelen is het opstarten van een of meerdere belcirkels in de afdeling. In 
een belcirkel bellen de deelnemers elkaar iedere ochtend. Het is fijn om even een 
gesprek te voeren en ook handig als blijkt dat iemand hulp nodig heeft. Op deze manier 
kunt u als afdeling handen en voeten geven aan het omzien naar elkaar. 
 
Hoe start je een belcirkel? 
Bespreek het idee (telefonisch) in uw afdeling. Wanneer er wordt besloten om een 
belcirkel te starten, maak dit in de afdeling bekend. Bel leden van uw afdeling om te 
vragen wie mee wil doen. Maak een overzicht van namen met telefoonnummers van 
wie mee wil doen. Een belcirkel werkt het beste als er maximaal 10 mensen in een 
cirkel zitten. Maak een indeling wie in welke belcirkel komt. Per belcirkel wordt een 
contactpersoon gezocht. Dit kan bijvoorbeeld een ouderenadviseur zijn, of iemand van 
een lief-en-leedgroep, of gewoon iemand die aanbiedt om te helpen. De contactpersoon 
van een belcirkel zal dagelijks de belcirkel op gang brengen. 
Wanneer er veel senioren mee willen doen en er binnen een afdeling dus meerdere 
belcirkels worden gestart, is het raadzaam om hiervoor iemand te vragen om het geheel 
te coördineren. Misschien kan iemand van de lief-en-leedgroep de algehele regie 
voeren. 
 
Hoe werkt een belcirkel? 
De mensen die bij een belcirkel horen, krijgen een overzicht van namen en 
telefoonnummers. 
Iedere ochtend start de contactpersoon vanaf 9.00 uur om de eerste persoon op de lijst 
te bellen. Die persoon belt daarna de volgende persoon op de lijst en zo verder. De 
laatste persoon op de lijst belt weer de contactpersoon, zodat duidelijk is dat de cirkel 
rond is. Probeer voor 11.00 uur iedereen in de cirkel te bereiken. 
Wanneer iemand niet opneemt, bel dan de volgende op de lijst om ervoor te zorgen dat 
de cirkel door blijft gaan. Probeer later opnieuw om de persoon die niet opnam 
telefonisch te bereiken. Mocht dit na herhaalde pogingen niet lukken, meldt dit bij de 
contactpersoon van de cirkel. De contactpersoon kan zelf proberen om nogmaals te 
bellen of eventueel contact zoeken met de naaste omgeving van de persoon. 
Een belcirkel is vooral bedoeld om met elkaar in contact te blijven. Gewoon iedere dag 
even een praatje; even uitwisselen hoe het gaat. 

Uiteraard kunnen er allerlei varianten worden bedacht op een belcirkel. Misschien wil 
iemand wel meerdere personen bellen in de belcirkel. Of misschien kunt u een belboom 
maken in plaats van een belcirkel, waarbij ieder die gebeld wordt, vervolgens weer twee 
andere mensen gaat bellen. De volgorde van de bellijst kan na enige tijd gewijzigd 
worden, zodat men weer eens met anderen aan de telefoon komt. Mooie ervaringen 
delen we graag binnen de vereniging. Wilt u ook uw ervaring delen mail dan 
Janneke.vandenhoek@kbo-pcob.nl. 



 

Wat als er meer hulp nodig is? 
De belcirkel is in eerste instantie bedoeld om contact met anderen te houden. Maar 
‘omzien naar elkaar’ kan ook betekenen dat je oplossingen zoekt als iemand hulp nodig 
heeft. Daarom is het voor de contactpersoon handig om op een rij te hebben welke 
instanties te benaderen zijn. Maak een overzicht van contactgegevens van bijvoorbeeld 
de huisarts, thuiszorgorganisaties, Stichting Welzijn of een vergelijkbare organisatie, 
een vrijwilligerscentrale, GGD en dergelijke. Mocht het nodig zijn, dan kunt u deze 
contactgegevens doorgeven aan de mensen in de belcirkel. En in noodgevallen kan 
een contactpersoon zelf contact zoeken met een instantie. 

 
Bron: KBO-PCOB; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken 

 
 
 
 

Lezers schrijven 
Met verwondering las ik het artikel over het verwarmen van de kerk. Het RIVM 
geeft toch een ander advies dan in het artikel staat. 
 
Luchtstroom moet voorkomen worden in groepen met meerdere mensen, 
dat betekent dus dat het afgeraden wordt de heteluchtkachel tijdens de viering aan te 
zetten. Het op 3 meter of meer van het luchtinname rooster te zitten heeft daar niets 
mee te maken. Door het aanzuigen en uitblazen van lucht is er een luchtcirculatie die 
veel groter is dan tijdens gewoon ventileren. 
 
Het ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) heeft in zijn recente 
advies aangegeven om luchtstromen van persoon naar persoon te vermijden. Het RIVM 
heeft dit advies overgenomen. Het advies is dan ook om het gebruik van apparaten die 
sterke luchtstromen produceren, zoals onze heteluchtkachels, te beperken in 
aanwezigheid van een groep mensen. De kerk mag dus verwarmd worden voordat er 
mensen binnenkomen, daarna moet de heteluchtkachel uitgezet worden, zodat sterke 
luchtstromen voorkomen worden. Dat is momenteel ook het advies van het bisdom 
Breda. 
 
Op dinsdag 13 oktober bespreken de bisschoppen dit tijdens de bisschoppen-
conferentie, daarna zullen ze waarschijnlijk met een advies voor de parochies komen. 
 
Ronald van Quekelberge 
vicevoorzitter parochie heilige Andreas 
 

 
Naschrift redactie 
In het artikel zijn de nodige nuances aangegeven, gebaseerd op de visie van een van 
de grootste heteluchtleveranciers in ons land. Het bisdom Roermond publiceerde 
overeenkomstig. Zie daarvoor onderstaande link. We wachten het advies van de 
bisschoppenconferentie af. 
 
https://www.deroerom.nl/nieuws/2020/09/verwarming-en-coronagevaar/ 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 
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/


 

Nieuwe website, webshop en slogan voor Actie Kerkbalans 
nu online! 

De website van Actie Kerkbalans (www.kerkbalans.nl) is in een nieuw jasje 

gestoken!  De website en webshop van Actie Kerkbalans zijn daarmee nog 
overzichtelijker en gebruiksvriendelijker gemaakt. Niet alleen de structuur en 
daarmee de navigatie, is grondig aangepakt, ook de lay-out en vormgeving zijn 
aangepast naar de trends van deze tijd. Er is veel gebruik gemaakt van beeld en 
de huisstijlkleuren van Actie Kerkbalans, zodat de leesbaarheid van de site ook 
verbeterd is. De vormgeving van de site is in fotografie en tekst afgestemd op het 
nieuwe thema van Actie Kerkbalans: Geef vandaag voor de kerk van morgen! 
 
 

  
 
 
 
Met deze nieuwe website en webshop wordt weer een stap gezet op het nieuwe pad 
dat  Actie Kerkbalans is in geslagen. Op weg naar van alleen een geldwervingsactie 
naar een brede beweging van mensen die het belang van lokaal kerk-zijn in deze tijd op 
allerlei manieren onder de aandacht wil brengen. 

Kijk voor meer informatie op www.kerkbalans.nl 
 

 

 

 

 

 

 
 

Veel succes met het uitzoeken en 

opruimen van uw kleding en 

schoeisel. Het resultaat zien wij graag 

op 14 en 15 oktober 2020

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


 

Protestantse kerk maakt doorstart The Passion mogelijk 

The Passion blijft een jaarlijks terugkerend ritueel op de Nederlandse televisie. 

Nadat de EO afscheid nam van het programma, hebben KRO-NCRV, producent 
MediaWater en de Protestantse Kerk een manier gevonden om het evenement te 
behouden. 
 
Jurjen de Groot, directeur dienstenorganisatie Protestantse Kerk: ,,10 jaar geleden stak 
de kerk haar nek uit en maakte ze de eerste editie mogelijk. Nu wordt opnieuw een 
beroep op ons gedaan. We nemen die verantwoordelijkheid, want The Passion brengt 
Nederland massaal in aanraking met de betekenis van Pasen.’’ 
 

 
Peter Kuipers, directeur KRONCRV en Jurjen de Groot (rechts), directeur dienstenorganisatie 
Protestantse Kerk in Nederland. 

 
 
Vanaf 2021 is The Passion, het muzikale paasevenement over het lijden, sterven en de 
opstanding van Jezus, bij KRO-NCRV op NPO 1 te zien. Vertrouwd, maar ook 
vernieuwd. De nationale paastraditie wordt nog actueler, intiemer en krijgt een regionale 
vertaling. Vanaf komende editie gaan we de paasvertelling vernieuwen én verlengen, 
van dag één van de 40dagentijd, Aswoensdag, tot en met Eerste Paasdag. 

Krachtig en betekenisvol 
,,The Passion brengt het paasverhaal over het leven en de opstanding van Jezus 
dichtbij miljoenen Nederlanders’’, zegt De Groot. ,,Het is een modern jaarlijks ritueel 
geworden waarbij velen stilstaan bij waar het echt om draait in het leven. Wij zijn 
verheugd dat KRO-NCRV dit krachtige verhaal wil blijven vertellen en dragen er graag 
aan bij om The Passion van betekenis te laten zijn. Niet alleen op tv, maar vanaf deze 
editie ook in de regio: daarbij is ook een grote rol weggelegd voor de 
kerkgemeenschappen in het hele land.’ 
 
 
 
 



 

Vertrouwd en vernieuwd 
,,Wij geloven dat dit universele verhaal over de liefde voor de ander betekenis heeft 
voor alle Nederlanders”, aldus Peter Kuipers, directievoorzitter KRO-NCRV. ,,De 
afgelopen editie die in het teken stond van de onzekerheid in corona-tijden, benadrukte 
dat Nederland behoefte heeft aan verbinding, hoop en inspiratie die dit paasevenement 
biedt. Daarom wil KRO-NCRV The Passion voortzetten, met steun van de Protestantse 
Kerk in Nederland. Zowel in de gaststad, als op andere plekken in ons land.’’ 
 
Elfde editie 
The Passion beleeft in 2021 haar elfde editie. In voorgaande jaren was het 
paasevenement te zien in onder andere Rotterdam, Leeuwarden, Enschede en 
Amersfoort. Medio oktober wordt bekendgemaakt welke stad in 2021 The Passion mag 
ontvangen. In april van dit jaar werd het programma ten gevolge van de 
coronamaatregelen uitgezonden vanuit het Mediapark in Hilversum met Johnny de Mol 
als verteller en trok live 2,7 miljoen kijkers. The Passion is een productie van 
MediaWater. Het programma wordt gemaakt met financiële steun van de Protestantse 
Kerk in Nederland en o.a. het Kansfonds. 
 
The Passion, donderdag 1 april 2021 om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 1 

Bron: www.gelovenindedelta.nl 

 

 

 

 
 

http://www.gelovenindedelta.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren op een artikel? 

Mail de redactie op het juiste, veilige adres: 

rkwalcheren@zeelandnet.nl 

 

mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 

Religieuze leider van jezidi’s gestorven 

Vorige week donderdag is in Erbil, de hoofdstad van Iraaks Koerdistan, Baba 

Cheikh Kartu Hajji Ismail  op 87-jarige leeftijd overleden. Als voorzitter van de 
spirituele raad van de jezidi’s kan de sjeik beschouwd worden als opperste leider 
van het jezidisme. 
 
 
Tekst: Benoit Lannoo (Kerknet) 
 
 
Het jezidisme is een endogame volksgodsdienst. Het betekent dat iemand als jezidi 
wordt geboren. Je kunt het dus niet worden en je kunt er niet uit. De aanhangers vinden 
zich vooral rond hun religieuze centrum, de berg Sinjar en de gelijknamige stad in het 
noordwesten van Irak, op nauwelijks veertig kilometer van de grens met Syrië. De 
jezidi’s worden al eeuwenlang vervolgd, maar het dieptepunt was ongetwijfeld de 
terreuraanval van de zogenaamde Islamitische Staat (IS) eind juli 2014 op Sinjar en 
omgeving. Er zouden wereldwijd zowat twee miljoen jezidi’s zijn, waarvan nog een half 
miljoen in Iraaks Koerdistan. 
 
Syncretisch 
Het jezidisme is een synchretische godsdienst: er zitten elementen in van verschillende 
grote wereldgodsdiensten - zowel christendom als islam - alsook van onder meer het 
manicheïsme en de aloude Mithrascultus. Zelf noemen de jezidi zich liever Ezidî, dit wil 
zeggen: het ‘volk van God’, naar hun godsnaam Ezîd (verwant met het 
koerdische jezdân, wat god of engel betekent). Zij geloven in één schepper (Ezîd) maar 
ook in zeven aartsengelen die de wereld besturen en waarvan Melek Taus (De 
pauwenengel) de voornaamste is. Ze hebben twee heilige boeken, allebei in hun eigen 
Koerdische dialect gesteld: de Kitabe cilve (Het boek van inspiratie) en de Meshef 
resh (Het zwarte boek). De jezidi’s bidden ook vijf keer per dag, maar beschouwen 
zichzelf uitdrukkelijk niet als moslims. Jezidi’s bidden richting zon, maar ’s middags 
richting het heiligdom Lalish. 
 
Religieuze tolerantie 
Sjeik Kartu Hajji Ismail was sinds 2007 Baba Cheikh van de jezidi’s. Veel details zijn 
van de man niet bekend: hij zou in 1933 geboren zijn en verbleef doorgaans in Ain Sifni 
ten noordoosten van Mosul. Nog enkele kilometer noordelijker ligt Lalish met het graf 
van stichter-sjeik Adi, waarnaar elke jezidi tijdens zijn leven eenmaal op pelgrimstocht 
gaat. In Ain Sifni ligt dan weer het graf van sjeik Ali; jezidi’s wonen er vreedzaam samen 
met Assyrische en Chaldeeuwse christenen. Die religieuze tolerantie en vreedzaam 
samenleven met andere godsdiensten was het motto van sjeik Kartu Ismail, hij was er 
dan ook bij toen Sant’Egidio in 2011 in Assisi de vijfentwintigste verjaardag van het 
jaarlijkse gebed voor de vrede vierde. 
 
 

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


 

Het dragen van een mondneuskapje kan lastig zijn 

In deze tijd neemt het dragen van 

mondneuskapjes, hoe onprettig dat 
ook is, sterk toe. Dit mondneuskapje 
(zie foto) kwamen we onlangs ook 
tegen en het blijkt niet zo maar een 
mondneuskapje te zijn. 
 
 
Het geeft aan dat degene die het draagt 
doof of slechthorend is en in sommige 
gevallen een hoorapparaat draagt. Extra 
vervelend voor deze groep personen is, 
dat vanwege het dragen van een 
mondneuskapje liplezen onmogelijk is. 
 
 
Hou er rekening mee. Doven en 
slechthorenden zullen u er dankbaar 
voor zijn. Blijf naar een ander 
omkijken! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
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 herdraag-
bare 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 

 

 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Arm en gezond is rijk genoeg!! 



 

 

 

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. 
 

13-37-844 

http://www.rkwalcheren.nl/
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https://www.paterdamiaanparochie.nl/pastoraal-team/
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