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Alida van Veldhoven nu teamleider pastoresteam Boven de 
Schelde 

Pastoraal werkster Alida van Veldhoven is sinds kort teamleider van het 

pastoresteam Boven de Schelde, bestaande uit de H. Pater Damiaanparochie en 
de H. Maria Parochie Walcheren. 
 
Zij is daarmee de opvolgster van pastoraal werker Wiel Hacking. De aanstelling van 
Alida van Veldhoven (54) loopt vooruit op het komende vertrek van Wiel Hacking. Hij 
gaat in augustus volgend jaar met pensioen. 
 
 
Alida van Veldhoven is sinds 1 
september 2019 werkzaam binnen het 
samenwerkingsverband. 
 
Daarvoor was zij werkzaam in onder 
meer de Lieve Vrouweparochie in 
Bergen op Zoom, de Sint  Elisabeth-
parochie in Raamsdonksveer en in de 
H. Mariaparochie in Etten Leur. 
 

Foto: © Peter Vrancken 

 
 

Pastroresteam 
Het pastoresteam bestaat uit pastoor Fons van Hees, pater Thaddy de Deckere mhm 
en de pastoraal werksters Ria Mangnus, Katrien van de Wiele en Wiel Hacking. Rens 
Stobbelaar, geestelijk verzorger in het Admiraal de Ruyterziekenhuis, ondersteunt het 
pastorale team. 
 
 



 

Nieuwe coronamaatregelen dreiging voor sociaal isolement 

De nieuwe en vooral strengere maatregelen die premier Rutte afgelopen 

dinsdagavond afkondigde zorgt niet alleen voor aanzienlijke economische 
schade, maar vormen ook een dreiging voor sociaal isolement van met name de 
ouderen in onze maatschappij. 
 
 
Tekst: Peter Vrancken 
 
 
Van ouderen is bekend, dat bij hen de angst voor het Coronavirus aanmerkelijk groter is 
dan bij de jeugd. Daarom mijden zij niet alleen de publieke ruimte, maar zijn zij ook 
bevreesd om hun kinderen en kleinkinderen te ontmoeten. Daardoor neemt de 
eenzaamheid toe en dreigt een sociaal isolement. 
 

 

►  Lees verder op de volgende pagina 



 

Ouderen die in een zorgcentrum wonen hebben wellicht tijdens de eerste golf van het 
Coronavirus ervaren wat het is om van familiebezoek verstoken te blijven. Weliswaar 
heeft het kabinet beloofd, dat een algehele sluiting van zorgcentra niet meer aan de 
orde zal zijn, maar een besmette medebewoner is er wel de oorzaak van, dat een deel 
van het zorgcentrum toch gesloten kan worden voor familiebezoek. 
 
Commissaris van de Koning in Zeeland Han Polman deed in maart al een oproep: 
,,Laten zien waar we sterk in zijn en dat is omzien naar elkaar.’’ Ook u kunt een handje 
helpen door bijvoorbeeld eens bij ouderen telefonisch te informeren of u iets kunt 
betekenen. Een boodschapje halen, misschien de vuilcontainer aan de weg zetten? En 
bel eens wat vaker naar familieleden die misschien wel niet meer de deur uit (durven te) 
gaan. Eenzaamheid ligt immers op de loer. 
 
Op de volgende pagina leest u nog een verhaal over pastoor en vicaris Paul 
Verbeek over de rol van pastores en vrijwilligers tijdens deze Coronacrisis. 
 
 
 
 

Woord van bemoediging van onze bisschoppen 

Het aantal coronabesmettingen is de laatste weken schrikbarend opgelopen. 

Vorige week deed minister Grapperhaus de oproep aan de kerken om het 
maximum aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig. 
In onderstaande video spreken de bisschoppen van de zeven bisdommen en de 
bisschop van het militair ordinariaat een woord van bemoediging. 
 
De bisschoppen roepen op om de maatregelen van de overheid te volgen uit zorg voor 
de kwetsbaren in onze samenleving. Bisschop Liesen: “De coronatijd is een hele 
pijnlijke en moeilijke tijd. Je voelt je gedwongen in een positie die je niet wilt. Ik herken 
dat bij Paulus. Die zegt dat je ook in zo’n situatie mag en kunt vertrouwen op de liefde 
van God. Ook al is het lastig om elke dag die route te vinden, Híj is er en daar houd ik 
mij aan vast.” 
 
,,Aan de ene kant is er een onmogelijkheid, maar aan de andere kant is er een diep 
verlangen’’, zo vertelt mgr. Liesen in de video. ,,Wij willen graag samenkomen om 
eucharistie te vieren en elkaar te bemoedigen. Als dat niet kan, blijft die wil er.’’ De 
bisschop benadrukt dat het dan belangrijk is om die wil vast te houden: ,,Houd die wil 
vast. En probeer die op een andere manier tot uitdrukking te brengen.’’ Ter 
bemoediging haalt bisschop Liesen een woord aan uit de Schrift: ,,Blijf hoopvol, want 
Jezus heeft gezegd: Ik ben met jullie, alle dagen.’’ 

• Kijk hier de gehele video: https://youtu.be/TBmFntwbKXo 

▪ Lees ook het bericht op KatholiekLeven.nl 
 

Bron: Bisdom Breda; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken 

 

 

https://youtu.be/TBmFntwbKXo
https://www.katholiekleven.nl/videos/actuele-videos/woord-van-bemoediging-van-de-bisschoppen


 

,,Geestelijk verzorgers worden in Coronatijd onderschat’’ 

Ze doen onzichtbaar hun werk, dat in deze Coronatijd zeker niet zonder gevaar 

is. Pastores en vrijwilligers, die in onze kerkgemeenschap parochianen bezoeken. 
Thuis, maar ook in zorgcentra. Toch wordt hun waardevolle werk nauwelijks 
openlijk gewaardeerd. 
 
 
Tekst: Peter Vrancken 
 
 
Paul Verbeek, pastoor in Roosendaal en vicaris van Middelburg, benoemde het treffend 
bij Omroep Brabant. En de voormalig pastoor in Goes vroeg hardop af, waarom in de 
vele praatprogramma’s die we krijgen voorgeschoteld op de televisie zelden tot nooit 
een geestelijk verzorger wordt uitgenodigd. ,,We hebben een fundamentele eigen rol. 
We kunnen een luisterend oor bieden, maar ook samen bidden. Contact met de pastor 
brengt ook heling bij de mensen. Maar ik denk dat het onderschat wordt’’, zegt Verbeek. 

Waardevolle bijdrage leveren 
Het verbaast hem, dat in de talkshows nagenoeg uitsluitend artsen, virologen, 
microbiologen en andere medici aan het woord komen om te vertellen over hun werk. 
Verbeek is er van overtuigd, dat ook pastores, dominees en imams een waardevolle 
bijdrage kunnen leveren aan zulke programma’s.  In andere landen, zoals België, Italië, 
gebeurt dat namelijk wel. ,,Dat zou betekenen dat wij als kerken en godsdiensten niets 
zouden doen om mensen nabij te zijn, maar het tegendeel is waar’’, zegt Verbeek bij 
Omroep Brabant. 

 

 
Archieffoto: © Peter Vrancken 

 



 

Huisvlijt in Coronatijd 

Hoe vul je je dagen als je tot de risicogroep behoort en je dus vanwege het 

coronavirus maar aan weinig activiteiten buitenshuis kunt deelnemen? 
 
 
Tekst en foto’s: Rens Kollaard 
 
 
Ik kijk in mijn boekenkast met ongeveer duizend boeken of er wellicht nog een 
ongelezen boek bij zit. Niet dus. Wat dan? 
 
Ik maak al jaren mijn eigen wenskaarten en daar kan ik mijn dagen best mee vullen. Zo 
gezegd zo gedaan. Maar ja, zelfs de grootste hobby wordt wel eens saai. 
 

 
Wenskaarten 
 
Toen schoot mij te binnen dat in het KBO/PCOB Magazine een patroon van een 
mondkapje stond. 
 
Dat is de oplossing: zelf een mondkapje maken. Gelukkig heb ik nog wat leuke lapjes in 
voorraad. Na een dag heb ik twee, met de hand genaaide, mondkapjes klaar. 

Hoewel ik hoop dat ik ze al gauw niet meer nodig heb, ben ik toch een beetje trots op 
het resultaat. 
 
 
 



 

 
 

 
De mondkapjes van Rens Kollaard 
 
P.S. De elastiekjes moeten nog aan de mondkapjes, maar die had ik niet op voorraad! 
 
Oproep 
Komt u vanwege het Coronavirus ook weinig buiten? Deel met de andere abonnees van 
de nieuwsbrief hoe u uw tijd verdrijft. 
 
Stuur uw belevenissen met eventueel een of meerdere foto’s naar onze redactie: 
rkwalcheren@zeelandnet.nl 
 
 
 
 

 

Sam’s kledinginzameling: het liep als een speer 

Woensdagmorgen en gisteravond kon gebruikte maar draagbare kleding en 

schoeisel worden ingeleverd bij de onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen voor 
Sam’s kledingactie. ,,Binnen drie kwartier al vijfenzeventig zakken, waarvan veel 
uit Middelburg’’, vertelde Marja Dobbelaer woensdag na een half uurtje 
inzamelen. 
 
Zodra definitief bekend is hoeveel er door parochianen van de H. Maria Parochie 
Walcheren is ingeleverd, leest u dat in deze nieuwsbrief. 
 

mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 

Secretariaat verhuist volgende week al naar de dagkapel 

Het secretariaat van de HH. Petrus- en Pauluskerk verlaat begin volgende week 

al uit de pastorie van de kerk, die  -dat las u gisteren in de extra nieuwsbrief-  
verbouwd zal worden waarna deze kan dienen als woonstede van pater Thaddy 
de Deckere mhm. 
 
Woensdag is al het een en ander verhuisd en komende maandag volgt de aanleg van 
internet en worden ook de computer en de overige spullen van het secretariaat 
overgebracht. 
 

 
Beeld van de voormalige dagkapel, afgelopen woensdag.   Foto: Cynthia Mangold 
 
 

Lezers schrijven 
Een toekomstgericht plan voor onze kerk is al een lange tijd nodig. Zoveel ruimte 
midden in het centrum biedt kansen. Kansen op behoud door nevenactiviteiten mogelijk 
te maken. Wij als kerk kunnen ook begrafenisondernemer zijn om maar een voorbeeld 
te noemen. Met goede plannen financiële steun verwerven moet toch ook mogelijk zijn. 
Wanneer een nieuwe start behoud van de kerk mogelijk maakt kan het de basis worden 
van een hernieuwde parochie. Ik geloof daarin en wens het bestuur durf en 
slagvaardigheid. 
 
Met vriendelijke groet, 
Johan de Koster 
 
 

Naschrift redactie 
Wilt u ook reageren? Stuur uw e-mailbericht naar rkwalcheren@zeelandnet.nl 

mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 

Vaticaan: 'Nobelprijs voor WFP geeft belangrijk signaal' 

De Vaticaanse diplomaat Fernando Chica Arellano brengt hulde aan het 

Wereldvoedselprogramma van de VN (WFP), dat de Nobelprijs voor de Vrede 
kreeg. 
 

 
Foto: © Vatican Media 

 
Volgens aartsbisschop Fernando Chica Arellano, de permanente waarnemer van de 
Heilige Stoel bij het VN-Wereldvoedselprogramma (WFP), wordt met de toekenning van 
de Nobelprijs voor de Vrede aan die organisatie een belangrijk signaal gegeven. Dit 
maakt duidelijk hoe belangrijk de blijvende strijd is tegen de honger. Het herinnert ons 
ook eraan hoe sterk honger en vrede met elkaar samenhangen. Zonder de 
gezamenlijke inspanningen van de hele internationale gemeenschap kan er geen 
duurzame vrede tot stand komen. De Spaanse diplomaat beseft maar al te goed dat er 
nog een lange weg af te leggen valt. Wij zijn nog ver verwijderd van het algemeen 
aanvaarde doel van 'Zero Hunger 2030', waarbij de krachten worden gebundeld om de 
honger in de wereld tegen het jaar 2030 te overwinnen. 
 
Egoïsme overwinnen 
Mgr. Chica Arellano, vertegenwoordigt de Heilige Stoel ook bij het Voedsel- en 
Landbouworganisatie van de VN (FAO) en het Internationaal Fonds voor 
Landbouwontwikkeling (IFAD), ook al een VN-organisatie. De toekenning betekent 
volgens hem een aanmoediging om het egoïsme te overwinnen en het belang van onze 
inzet voor de allerarmsten te herontdekken. De aartsbisschop herinnerde ook aan de 
oproep van paus Franciscus, tijdens zijn bezoek aan het WFP in 2016. De paus 
lanceerde toen een oproep om niet langer miljoenenbedragen in bewapening te 
investeren en het geld dat daardoor vrijkomt te investeren in hulpprogramma’s. Ook in 
zijn nieuwe encycliek 'Fratelli tutti' komt ditzelfde thema ter sprake. Er is genoeg 
gesproken over het belang van de strijd tegen de honger. Deze Nobelprijs moet een 
aansporing zijn om nu ook echt daadwerkelijk in actie te komen. 
 

Bron: Kerknet 

 
 
 



 

 

 
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. 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

Wereldmissiemaand 2020: ‘Gelukkig de vredestichters’, 
stemmen van hoop in West-Afrika 

Komende zondag, 18 oktober, is het Missiezondag. Onder het motto ‘Gelukkig 

de vredestichters’ (Matteüs 5,9) richt Missio de aandacht op de regio West-Afrika, 
in het bijzonder Niger en Nigeria. Missio staat voor Stichting Pauselijke 
Missiewerken Nederland en is onderdeel van de internationale Pauselijke 
Missiewerken van de Rooms-katholieke Kerk. 
 
Niger en Nigeria waren lange tijd, samen met buurlanden in de Sahelregio, een 
voorbeeld van vreedzaam samenleven van mensen van verschillende religies en 
etnische groepen. Ondanks grote problemen als armoede en honger was er sprake van 
een relatieve stabiliteit. Maar de laatste jaren is die vrede onder druk komen te staan. 
Islamitische terreurgroepen breiden zich over steeds meer landen uit. 
 
Te midden van oplaaiende conflicten, problemen als honger en armoede en nu ook de 
coronapandemie, klinken echter ook stemmen van hoop. Stemmen van zusters, 
priesters, bisschoppen, leken van de katholieke kerk die zich inzetten voor vrede tussen 
christenen en moslims en tussen etnische groepen. 
 
Maria Vitalis 
Deze stemmen van hoop wil Missio in de Wereldmissiemaand (oktober) laten horen. 
Zoals zuster Maria Vitalis Timtere in Yola, Nigeria. Zij zorgt voor families die gevlucht 
zijn voor Boko Haram en al jaren in provisorische hutten wonen op het terrein van de 
kerk dat bisschop Stephen Mamza meteen ter beschikking stelde. Zuster Maria: “Ik ging 
naar de gezinnen. Eerst spraken we over hygiëne en gezondheid. Daarna vertelden de 
mensen mij hun verhalen van de vlucht. Ik luisterde en bemoedigde hen om niet op te 
geven.” Niet opgeven is nu met de coronacrisis ook het motto. 

Missio ondersteunt het pastorale werk in West-Afrika, ook in tijden van corona. Geven 
aan Missio Pauselijke Missiewerken kan in de collecte op Missiezondag 18 oktober of 
stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te 
Den Haag. Meer informatie leest u op: www.missio.nl 

Bron: Bisdom Groningen-Leeuwarden 

 

 

 

 

 

 

Geen overweging van aalmoezenier b.d. René Heinrichs 

In deze nieuwsbrief geen overweging van aalmoezenier b.d. René Heinrichs. Hij 

verblijft even in zijn pelgrimsherberg in Frankrijk. 

http://www.missio.nl/


 

‘Skischans van God’ is de mooiste nieuwe hedendaagse kerk 

De nieuwe parochiekerk van het Duitse Poing is de winnaar van de vierjaarlijkse 

Fondazione Frate Sole-prijs voor hedendaagse sacrale architectuur. 
 

 
De eerste prijs ging naar de Rupert Mayer-kerk in het Beierse Poing.        Foto: © Wikimedia 

De Rupert Mayer-kerk in het Duitse Poing wordt wel eens ‘de skischans van God’ 
genoemd, maar ze mag zich voortaan wel de mooiste moderne kerk van de wereld 
noemen. Ze won de eerste prijs van de Italiaanse stichting Frate Sole, die om de vier 
jaar wordt uitgereikt op de feestdag van Franciscus van Assisi. De naam van de prijs 
verwijst naar diens Zonnelied. 

113 projecten uit 33 verschillende landen dongen mee naar de prijs. Voorwaarde was 
dat het om een religieus gebouw gaat dat gebouwd werd in de voorbije tien jaar. 
 
De kerk werd tussen 2015 en 2018 opgetrokken naar een ontwerp van architect 
Andreas Meck uit München. In juni 2018 werd ze ingewijd door de aartsbisschop van 
München, kardinaal Reinhard Marx. De gevel van de kerk is bedekt met 15.000 witte, 
driedimensionale tegels die het gebouw laten stralen in de zon. Aan de 34 meter hoge 
top is een gouden kruis met weerhaan bevestigd. 

De tweede prijs was voor het Santuario del Senor de Tula in Mexico, de derde prijs ging 
naar de Cohen Kapel in de Zwitserse Alpen. 

Bekijk alle inzendingen op de website van de Fondazione Frate Sole. 

 

Bron: Kerknet 
 
 

 

https://internationalprize.fondazionefratesole.org/en/posted-projects-international-prize-2020/


 

 

 
 

 
 

 

 
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/


 

‘Dankbaarheid houdt mij overeind’ 

Rianne heeft een aangeboren chronische bindweefselziekte en is astmapatiënt. 

Dankzij goede periodes en een fijn netwerk kan ze ermee leven, al gooide de 
coronacrisis roet in het eten; ontmoetingen vormen een te groot gezondheids-
risico. Zonder man of kinderen slaat de eenzaamheid dan gauw toe. ,,Speciaal zijn 
voor iemand, bij iemand horen, dát mis ik het meest.’’ 
 
 
Tekst: Wilfred Hermans (BeterOud) 
 
 
Rianne (63): ,,De ziekte openbaarde zich vlak voor mijn dertigste. Daarna duurde het 
nog elf jaar voordat ze wisten wat ik mankeerde, maar ondertussen was ik al afgekeurd. 
Ik was röntgenlaborant, met heel veel plezier. Daarna legde ik jarenlang de koppeling: 
ik werk niet, dus ik doe niks, dus ik ben niks. De term ‘afgekeurd’ voelde alsof ik als 
persoon was afgekeurd. Daar heb ik jarenlang een isgelijkteken tussen gezet. Een 
buurtgenoot die mij zag lopen, riep me vloekend toe: ,,Wanneer ga jij weer ’s aan het 
werk?!’’ ,,Nou, nooit meer,’’ zei ik. ,,U ziet me alleen maar op dagen dat het goed gaat, 
op andere dagen lig ik in ’bed. Einde discussie.’’ 
 
Doener 
Richting zichzelf was het een kwestie van knokken om het beeld kwijt te raken dat haar 
werkloze leven zinloos zou zijn, vertelt Rianne. ,,Ik moest tegen mezelf blijven zeggen: 
is dit waar? Nee, mijn waarde hangt niet af van wat ik doe. Maar het blijft een lastig 
proces, want ik ben een doener. Vorig jaar zat ik qua energielevel op het dieptepunt, 
toen was ik al door m’n energie heen na een loopje van de woonkamer naar m’n 
keuken. In die periode kreeg ik een heftige longontsteking, waardoor die 
bindweefselziekte verslechterde. Het kostte me een jaar om weer enigszins op mijn 
oude energielevel te komen. 
 
Als ik nu corona zou krijgen, zouden de gevolgen niet te overzien zijn. Waarschijnlijk 
zou een IC-opname meer kwaad dan goed doen vanwege mijn gezondheid. Daarom 
doet men er alles aan om mij gezond te houden. Ik mag dus geen bezoek ontvangen, 
behalve een thuiszorgmedewerker die kan aantonen gezond te zijn. Vrienden ontmoet 
ik alleen buiten. Voor een chronisch zieke is de versoepeling van de coronaregels 
spannend, ik voel mij extra kwetsbaar. Men houdt minder vaak afstand, gaat overal 
weer naartoe en wat nemen ze mee terug van vakantie?’’ 
 
Betrokken vrienden 
,,Het lastige met corona is: normaal gesproken waren er periodes dat ik bijna niks kon 
doen vanwege mijn gezondheidsklachten. Nu voel ik me al een tijdje goed, maar mag ik 
van alles niet vanwege corona. Daardoor komen die gevoelens van eenzaamheid nu op 
een andere manier binnen. Vóór de coronacrisis had ik geen last van eenzaamheid of 
gevoelens van alleen zijn.’’ 
 
,,Vóór de coronacrisis had ik geen last van eenzaamheid of gevoelens van alleen zijn. 
Ik heb een grote vriendenkring en zag m’n vrienden geregeld. Aan het begin van de 
coronacrisis werd ik nog vaak gebeld; red je het wel? Maar die betrokkenheid werd al 
gauw minder, wat ik begrijp, want het leven gaat door. Zelf ging ik er ook vaak op uit, 
bijvoorbeeld naar een vriendin van 82, maar dat moet nu beperkt blijven tot bellen.’’ 
 
,,Eenzaamheid kan je overvallen, maar het kan ook een keuze zijn’’, analyseert Rianne. 
,,Als een geliefde je ontvalt, overkomt de eenzaamheid je. Maar als je blijft hangen in 



 

het gemis en alleen maar denkt in termen van: die ander heeft alles, en ik heb niks 
meer, dan kom je in een negatieve spiraal terecht en word je hartstikke eenzaam. Dan 
is ook niets meer goed genoeg. Iemand komt langs, maar gaat ook weer weg, en dan 
focus je alleen op dat laatste. Zo hou je weinig vrienden over.’’ 
 
Kleinkinderen  
Rianne mist het samenzijn nog het meest, aandacht hebben voor elkaar. ,,En dan 
vooral: speciaal zijn voor iemand, bij iemand horen. Ik kan een hele goede vriendin voor 
iemand zijn, maar ik ben nooit iemands nummer één. Dat maakt vriendschap toch iets 
anders. Als vrienden op het hoogtepunt van de coronacrisis zeiden dat ze de 
kleinkinderen zo misten, dacht ik weleens: je bent gelukkig nog wel samen, er komt elke 
dag iemand thuis. Dat is een groot verschil. Ik ben niet getrouwd en ik heb geen 
kinderen. Zo is het leven gelopen, maar ik had het best graag anders gezien. Dat draagt 
natuurlijk ook bij aan dat gevoel van eenzaamheid, maar voor de coronacrisis 
overheerste dat gevoel niet. En ik heb één ongetrouwde broer, dus er zijn ook geen 
nichtjes en neefjes waar ik m’n hart aan kan ophalen.’’ 
 
Meeleven en meebeleven 
Om eenzaamheid te voorkomen, heeft Rianne van haar omgeving vooral een luisterend 
oor nodig, zegt ze. ,,Dat mensen gewoon ‘s vragen: wat betekent dit nou voor jou? Wat 
mis je precies? Mensen durven zulke vragen vaak niet te stellen. Het zou ook helpen 
als goede vrienden me meenemen in hun leven. Stel: een kind van één van mijn hen is 
in verwachting. Sommigen vinden het moeilijk dat met mij te delen. Terwijl je best zou 
kunnen zeggen: het voelt wat dubbel richting jou, maar: we worden opa en oma. Ik vind 
het juist fijn om in zulke situaties meegenomen te worden, want dan kan ik meeleven én 
het meebeleven. En ja, natuurlijk doet het ook pijn, de gedachte: zij wel, ik niet. Maar ik 
voel me dan in ieder geval serieus genomen.’’ 
 
Voor haarzelf blijft het belangrijk om aan te blijven geven hoe het gaat. Dat zien mensen 
niet altijd aan de buitenkant. ,,In het appartementencomplex waar ik woon, mankeert 
bijna iedereen wel wat, maar aan mij zien mensen niet dat ook ik wat mankeer. Er hangt 
geen bordje om m’n nek met chronisch ziek.’’ 
 
Uit slachtofferrol blijven 
Ze is een snelle denker, zegt Rianne, en daardoor maakt ze zich automatisch sneller 
zorgen. ,,Ik kan bijvoorbeeld denken: stel dat mijn broer ziek wordt – het enige familielid 
dat ik nog heb – dan ben ik de enige die kan helpen. Hoe moet dat dan?! Bij wijze van 
spreken kan ik in gedachten al iemands begrafenis aan het regelen zijn. Dat is niet 
goed, want door zo te somberen ga je je júist eenzaam voelen.’’ 
 
,,Het zijn de kleine dingen die het doen’’ 
,,Ik weet niet of ik het zou redden als ik God niet had. Er waren echt wel momenten in 
mijn leven dat ik dacht: nu hoeft het van mij even niet meer. Maar al voel ik het niet, ik 
kan altijd bij God terecht. Die gedachte helpt me meestal verder. En soms belt er 
toevallig net iemand op, iets wat ik op dat moment net nodig had. Of een buurvrouw 
komt twee koekjes brengen, voor mij en de thuiszorgmedewerker. Voor die 
zogenaamde toevalligheden moet je oog houden. Het zijn de kleine dingen die het 
doen.’’ 
 
,,Op de rouwkaart van mijn vader stond in 2011: dankt onder alles. Geen zorgen voor 
de dag van morgen, want God zorgt elke dag weer. Dat was zijn levensmotto. Die 
dankbaarheid heb ik van hem meegekregen en dat helpt om uit de slachtofferrol te 
blijven. Er zijn altijd dingen om dankbaar voor te zijn. Ik las eens de uitspraak: dankbare 
mensen zijn beschermde mensen. Ja, dankbaarheid houdt mij overeind.’’ 



 

Pelgrimage van Vertrouwen: Taizé nodigt jongeren uit naar 
Taizé 

De oecumenische gemeenschap van Taizé had in de zomer al aangekondigd dat 

de Pelgrimage van Vertrouwen in Turijn met een jaar wordt uitgesteld en zal 
plaatsvinden van 28 tot 31 december 2021. In afwachting daarvan nodigt de 
gemeenschap jongeren tussen 18 en 30 jaar uit heel Europa en de rest van de 
wereld nu uit om als alternatief eind dit jaar  -ter plaatse of online-  deel te nemen 
aan een internationale jongerenontmoeting in Taizé zelf. 

 
Pelgrimage van vertrouwen in Wroclaw      Foto: © Taize 

De Pelgrimage van Vertrouwen wordt al sinds 1978 elk jaar afwisselend in een of 
andere Europese metropool gehouden. Door de coronapandemie zal ze nu voor de 
eerste keer noodgedwongen in Taizé zelf plaatsvinden. Het programma van eind dit 
jaar zal min of meer hetzelfde zijn als anders, met gebed ’s morgens, ’s middags en ’s 
avonds, elke ochtend gevolgd door bezinning in kleine groepen en verschillende 
workshops na de middag. In de nacht van 31 december op 1 januari vindt 
gewoontegetrouw de oudejaarswake voor de vrede plaats. 

De organisatoren onderstrepen dat het aantal deelnemers noodgedwongen wordt 
beperkt tot 500. De deelnemers zullen zoveel mogelijk in groepen per land worden 
onderverdeeld. Alle andere jongeren, van waar ook ter wereld, kunnen de activiteiten 
via livestream online volgen. Het is ook mogelijk om met een specifiek formulier samen 
als groep in te schrijven. Op de website van de gemeenschap van Taizé vinden 
belangstellenden meer informatie over alle manieren om aan het evenement deel te 
nemen.            

Bron: Kerknet 

  

https://www.taize.fr/fr_article29311.html
https://www.taize.fr/fr_article29337.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren op een artikel? 

Mail de redactie op het juiste, veilige adres: 

rkwalcheren@zeelandnet.nl 

 

mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 

Wereldmissiemaand 2020: ‘Gelukkig de vredestichters’, 
stemmen van hoop in West-Afrika 

Komende zondag, 18 oktober, is het Missiezondag. Onder het motto ‘Gelukkig 

de vredestichters’ (Matteüs 5,9) richt Missio de aandacht op de regio West-Afrika, 
in het bijzonder Niger en Nigeria. Missio staat voor Stichting Pauselijke 
Missiewerken Nederland en is onderdeel van de internationale Pauselijke 
Missiewerken van de Rooms-katholieke Kerk.  
 
Niger en Nigeria waren lange tijd, samen met buurlanden in de Sahelregio, een 
voorbeeld van vreedzaam samenleven van mensen van verschillende religies en 
etnische groepen. Ondanks grote problemen als armoede en honger was er sprake van 
een relatieve stabiliteit. Maar de laatste jaren is die vrede onder druk komen te staan. 
Islamitische terreurgroepen breiden zich over steeds meer landen uit. 
 
Te midden van oplaaiende conflicten, problemen als honger en armoede en nu ook de 
coronapandemie, klinken echter ook stemmen van hoop. Stemmen van zusters, 
priesters, bisschoppen, leken van de katholieke kerk die zich inzetten voor vrede tussen 
christenen en moslims en tussen etnische groepen. 
 
Maria Vitalis 
Deze stemmen van hoop wil Missio in de Wereldmissiemaand (oktober) laten horen. 
Zoals zuster Maria Vitalis Timtere in Yola, Nigeria. Zij zorgt voor families die gevlucht 
zijn voor Boko Haram en al jaren in provisorische hutten wonen op het terrein van de 
kerk dat bisschop Stephen Mamza meteen ter beschikking stelde. Zuster Maria: ,,Ik 
ging naar de gezinnen. Eerst spraken we over hygiëne en gezondheid. Daarna 
vertelden de mensen mij hun verhalen van de vlucht. Ik luisterde en bemoedigde hen 
om niet op te geven.’’ Niet opgeven is nu met de coronacrisis ook het motto. 
 
Missio ondersteunt het pastorale werk in West-Afrika, ook in tijden van corona. 
Geven aan Missio  Pauselijke Missiewerken kan in de collecte op Missiezondag 
18 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio 
Wereldmissiemaand, te Den Haag. Meer informatie: www.missio.nl 

Bron: Bisdom Groningen-Leeuwarden. 

 
 
 
 

 

Reageren op een artikel in deze nieuwsbrief? 

Stuur uw e-mail naar rkwalcheren@zeelandnet.nl 
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Het parochiebestuur wil met u in gesprek 

In de extra nieuwsbrief van 15 oktober schetste het parochiebestuur de 

toekomstige ontwikkelingen binnen de H. Maria Parochie Walcheren in grote 

lijnen. Graag wil het parochiebestuur in afzonderlijke bijeenkomsten meer op de 

diverse ontwikkelingen ingaan en met geïnteresseerde betrokkenen in gesprek 

gaan. 

Daarvoor zijn (voorlopig) de volgende data gepland: 

1. Maandag 23 november bijeenkomst in Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen met de 

gezamenlijke werkgroepen toeristenpastoraat. 

2. Dinsdag 24 november bijeenkomst in Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen met de 

vrijwilligers uit de parochiekern Vlissingen. 

3. Woensdag 25 november bijeenkomst in de HH. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg 

met de vrijwilligers uit de parochiekern Middelburg om hen te informeren over alle 

ontwikkelingen. 

4. Maandag 7 december bijeenkomst in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen voor 

alle parochianen van de parochiekern Vlissingen. 

5. Dinsdag 8 december bijeenkomst in de HH. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg 

voor alle parochianen van de parochiekern Middelburg. 

 

Voor alle bovengenoemde bijeenkomsten geldt: 

• Aanvang: 19.30 uur; 

• Voorafgaande aanmelding te zijner tijd noodzakelijk; 

• Onder voorbehoud van nadere Coronamaatregelen; 

• En onder voorbehoud van nadere afstemming met het bisdom. 

 
 

Heeft u een van bovenstaande data alvast in uw agenda genoteerd? Binnenkort 
leest u hier meer informatie over deze avonden! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

■ 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 mhm 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 

 

 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Niemand is vrij, 
die zichzelf niet beheerst!! 



 

 

 

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. 
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