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Gerarduskalender 2021 nu te koop 
 

 
 

De Gerarduskalender, uitgebracht door 
Klooster Wittem in Limburg, is een 
scheurkalender met elke dag op de 
voorkant een spreuk die opbeurt of 
aanzet tot nadenken, onder het motto: 
elke dag een beetje spirit. 
 
De kalender is bedoeld om elke dag 
goed te kunnen beginnen. De spreuk op 
de voorkant en de moppen, puzzels en 
informatie op de achterkant geven u aan 
het begin van de dag een positief 
gevoel. 
 
De opbrengst van de kalender komt ten 
goede aan alle activiteiten die vanuit 
Klooster Wittem worden georganiseerd. 
 
De kalender, inclusief nieuw 
bevestigingsschild, is voor € 8,50 te 
koop bij het parochiesecretariaat (in de 
voormalige dagkapel) in Middelburg. Het 
secretariaat is op dinsdag en donderdag 
geopend van 9.30 – 11.30 uur.

 
 
 
 



 

Wie opruimt…………. vindt ook nog wat 

Vorige en deze week is met man en macht gewerkt om de pastorie van de HH. 

Petrus- en Pauluskerk een eind leeg te maken en de dagkapel zover in te richten. 
Het achterste deel is nu ingericht als secretariaat, het voorste deel als  
gemeenschapsruimte c.q. /vergaderruimte. 
 
 
Tekst en foto’s: Cynthia Mangold 
 
 

 

 
 
Er moeten nog een paar puntjes op de i 
gezet worden, maar afgelopen dinsdag, 
20 oktober, is er voor het eerst 
secretariaat gedraaid in de nieuwe 
ruimte. 
 
Uiteraard is het wennen, maar iedereen 
is te spreken over de ruime, gezellige 
opzet! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Maar... wie opruimt, vindt ook nog 
wat. 
 
En toevallig kwam ik nog een tekening 
tegen die bij het afscheid van Ralf 
Grossert gemaakt is door een van de 
jongeren. 
 
Ik weet niet meer wie, maar hij is 
eigenlijk té mooi en té leuk om niet te 
delen! 

 



 

Sam’s kledingactie groot succes  

De inzameling van Caritas voor Sam’s kledingactie, vorige week in de Onze 

Lieve Vrouwekerk in Vlissingen, is een groot succes geworden. De ingezamelde 
zakken met herdraagbare kleding en schoeisel zijn afgelopen vrijdag opgehaald. 
 

De vele ingeleverde zakken in beeld      Foto: Marja Dobbelaer 



 

Kerstpakkettenactie voor zeevarenden 

Vrijwilligers van Stichting het Havenlicht bezoeken het hele jaar door 

bemanningen van schepen. Veel zeevarenden moeten vanwege de corona crisis 
veel langer dan gebruikelijk aan boord van hun schip blijven en missen hun 
familie natuurlijk enorm. Daarom worden in de maand december kerstpakketjes 
aan boord gebracht.  
 
Vindt u het leuk om hieraan mee te werken? Dit hebben we nodig:  
- douchegel 
- deodorant 
- scheerschuim 
- shampoo-zeep 
- tandpasta 
- tandenborstel 
- Toblerone chocolade 100 gram (Action) 
- Fleece dekentje (wel graag nieuw, bv. van Ikea of Kruidvat) 
- zelfgebreide (!) zeemansmuts. Nu we allemaal wat vaker thuis zijn is het best 
gezellig om een breiwerkje op te pakken. U kunt een eigen patroon nemen voor een 
herenmuts, of bijgevoegd patroon gebruiken. Het breipatroon vindt u op de volgende 
pagina. 
 
U kunt zoveel dingen aanleveren als u wilt, maar ook met één artikel zijn we blij! 

Meer informatie vindt u nog in dit filmpje: 

https://www.youtube.com/watch?v=jQSL87TPnLE&feature=emb_logo 

 

 

Inleveradres 

Afgeven kan op elk moment, zonder bellen vooraf, bij: 

Irma Waleson 

Laurens Stommesweg 30 

Middelburg 

Te;efoon: 06-30212360 

E-mail: irma@waleson.eu) 

 

 

De laatste inleverdatum is 29 november.  

Alvast hartelijk bedankt! 

 

 

 

https://www.havenlicht.com/
https://www.youtube.com/watch?v=jQSL87TPnLE&feature=emb_logo


 

Breipatroon ‘IJsbrekers’ zeemansmutsen 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Naald 4 of 5 

Wat dikkere wol of dubbele draad. 

 

80 steken, 1 recht 1 averecht of 2 recht 2 averecht. 

Ongeveer 44 tot 48 pennen, 

Dan ga je minderen: 

1e pen, 5 steken breien, 3 samenbreien, 10 steken breien, 3 

samenbreien,  enz. je houdt  7 steken over, wel breien. 

2e pen, gewoon breien. 

3e pen, 4 steken breien, 3 samenbreien, 8 steken breien, 

3 samenbreien,  enz.  je houdt  6 steken over, wel breien. 

4e pen, gewoon breien. 

5e pen, 3 steken breien, 3 samenbreien, 6 steken breien,  

3 samenbreien, enz.   je houdt 5 steken over, wel breien. 

6e pen, gewoon  breien. 

7e pen, 2 steken breien, 3 samenbreien, 4 steken breien,  

3  samenbreien, enz. je houdt  4 steken over, wel breien. 

8e pen, gewoon breien. 

9e pen, 1 steek breien, 3 samenbreien, 2 steken breien,  

3 samenbreien, enz. je houdt 3 steken over, wel breien. 

10e pen, gewoon breien. 

11e  pen, alle 3 steken samenbreien. 

12e pen, afkanten. 



 

Bisschop Liesen celebrant in HH. Petrus- en Pauluskerk 

Bisschop mgr. Jan Liesen is op zondag 29 november celebrant in de 

eucharistieviering in de HH. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg. Deze viering 
begint om 10.00 uur. De bekende Coronavoorschriften zijn van toepassing. Dus 
ook voor deze viering moet u zich tevoren aanmelden! 
 
,,We zijn erg blij met de komst van de bisschop. Het was een spontaan aanbod. Hij 
ondersteunt ons in het parochiewerk door voor te gaan in de eucharistie nu pastoor 
Fons van Hees een aantal weken een stapje terug moet doen in verband met zijn 
revalidatietherapie. Ook Geerten Kok komt in de komende tijd een paar keer naar het 
Samenwerkingsverband Boven de Schelde om het aanbod van onze zondagsvieringen 
te kunnen blijven garanderen. We zijn erg blij met de steun van het Bisdom, juist in 
deze tijd waarin we omwille van het bestrijden van COVID-19 maar met maximaal 30 
kerkgangers kunnen vieren’’, zegt teamleider Alida van Veldhoven van het pastoraal 
team Boven de Schelde. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

Laudato Si en Coronacrisis 
De schreeuw van de aarde en de schreeuw van de armen 

In 2015 is de encycliek “Laudato Si” van Paus Franciscus uitgekomen over de 

zorg voor het gemeenschappelijke huis. We hebben ons als Caritas verdiept in 
deze encycliek. 
 
 
Tekst: Carine Neijzen, secretaris P.C.I. Pater Damiaan Parochie 
 
 
Op  6 april 2016 hebben we  een gezamenlijke avond beleefd met alle 
caritaswerkgroepen. Op 24 september 2016 hadden we een mooie zaterdag  in 
Heinkenszand met iedereen, die belangstelling had voor dit onderwerp. We hebben die 
dag geluisterd naar Tjeu van Mierlo, die ons vertelde over duurzaamheid en 
handelingsperspectief in persoonlijk verband en de essentie kwam neer op het feit dat 
de huidige wijze van produceren en consumeren onze aarde overvraagt. We spraken 
over klimaatverandering, hergebruik van consumptiegoederen en Peter Geene sprak 
over biodiversiteit gerelateerd aan het scheppingsverhaal.  Daarna maakten we een 
wandeling door Heinkenszand met aandacht voor milieuaspecten. En afsluitend een 
mooie openluchtviering met Wiel Hacking. Een verrijkende dag! 
 
We zijn nu enkele jaren verder,  5 jaar na de publicatie van de milieu-encycliek door 
paus Franciscus en men denkt in het Vaticaan na over de radicale vragen van de 
Coronacrisis. Er is een internationale  Laudato Si week geweest van 16-24 mei, die tot 
vele initiatieven leidde en nu heeft Paus Franciscus onlangs een heel Laudato Si-jaar 
afgekondigd dat tot volgend jaar 24 mei, de zesde verjaardag van de encycliek, zal 
duren. 
 
Wat is hier de reden voor? 
Ik citeer uit het interview van Hendro Munsterman met de Franse priester Bruno Marie 
Duffe, die in het Vaticaan werkzaam is als secretaris van het Dicasterie voor integrale 
Menselijke Ontwikkeling.  
 
Hij zegt dat: ,,de kerk een acteur van ecologische ‘bekering’ is geworden, bewust van 
de aftakeling en van het lijden van onze planeet en van de armste van zijn bewoners. 
De encycliek spreekt dan ook over de noodzaak te luisteren naar de schreeuw van de 
aarde en de schreeuw van de armen.’’ 
 
Hij vertelt ook: ,,in deze coronacrisis hebben we vooral onze kwetsbaarheid weer leren 
kennen. Vooral in onze ontwikkelde landen dachten we dat pandemieën tot het 
verleden behoorden, of tot de armere delen van de wereld. De ervaring van angst, die 
samengaat met de nabijheid van het lijden en van de dood, heeft stevige vragen 
opgeworpen. Wat heeft voor ons de meeste waarde? 
Waar gaan we heen en waarheen willen we eigenlijk gaan? Hoe kunnen we zorg 
dragen voor wat ons dierbaar is: ons leven, onze naasten, hen die we liefhebben?’’ 
 
Profetie? 
Volgens de priester Duffe: ,,wat er profetisch is aan de encycliek is de vruchtbare band 
in deze overwegingen tussen contemplatie en actie. We kunnen slechts handelen 
wanneer we leren de natuur en haar bewoners te bekijken en te bewonderen. Wat 
profetisch is aan deze encycliek is de oproep om over te gaan tot investeringen die zorg 
dragen voor de aarde en een wereld voorbereiden waar de aarde en haar bewoners 
een verzoening leven. 



 

Wat er profetisch aan is, is het vertrouwen die er uitspreekt in de talenten en 
mogelijkheden van mannen en vrouwen om een bewoonbare en vreedzame wereld te 
scheppen en te kiezen voor een ‘sober leven’, waar ‘minder’ feitelijk ‘meer’ betekent.’’ 
Tot zover het gesprek van Munsterman met de priester Bruno Marie Duffe. 
 
Het lijkt me van grote waarde de encycliek nog eens rustig door te lezen en 
misschien kunnen we als Caritas, samen met belangstellende parochianen, nog 
eens een avond brainstormen over de betekenis van deze encycliek voor ons 
persoonlijk en voor ons als parochie. Nu zeker met de ervaring van de 
Coronacrisis! 
 
Aanmelden kan bij: 
Pater Thaddy de Deckere   thaddeusmhm@gmail.com 
Pastor Wiel Hacking   wielhacking@gmail.com 
Pastor Ria Mangnus   r.mangnus@rkwalcheren.nl 
 
 
 

Stichting Katholieke Universiteit verliest predicaat ‘katholiek’ 

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft besloten om het predicaat 

‘katholiek’ van de Stichting Katholieke Universiteit (SKU), de toezichthouder van 
Radboud Universiteit en Radboudumc in te trekken. SKU betreurt het besluit zeer, 
maar zal het respecteren. 
 
Deze beslissing volgt op de uitspraak van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof 
Amsterdam van 21 juli 2020 in een geschil tussen het bestuur van SKU en de 
Nederlandse Bisschoppenconferentie. Het geschil ging over de wijze waarop de 
Bisschoppenconferentie haar bevoegdheid tot benoeming van de leden van het bestuur 
van SKU uitoefende en over de samenstelling van de raden van toezicht na de door het 
bestuur van SKU beoogde verzelfstandiging van de Radboud Universiteit en het 
Radboudumc. Naar verwachting krijgen universiteit en umc met ingang van 1 januari 
ieder een eigen Raad van Toezicht. 

Het voornemen van SKU was om de Bisschoppenconferentie vanaf dat moment in 
plaats van alle leden voortaan 1 van de 5 leden te laten benoemen, voor beide Raden 
van Toezicht. De Bisschoppenconferentie ervaart dat als een te grote beperking. 
Daarnaast onderschrijven de Bisschoppenconferentie en SKU dat zij verschillende 
visies hebben over de wijze waarop Radboud Universiteit en Radboudumc invulling 
zouden moeten geven aan hun katholiciteit. De verwachting dat deze visies naar elkaar 
toe zullen groeien ontbreekt. De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft daarom het 
besluit genomen om het predicaat ‘katholiek’ van SKU in te trekken. 

De Bisschoppenconferentie en het bestuur van SKU hechten beide aan een goede 
afwikkeling van het besluit voor alle betrokkenen. In onderling overleg zullen SKU en de 
Bisschoppenconferentie gezamenlijk bezien op welke wijze de contacten tussen 
bisschoppen, instituten en andere relevante universitaire organisatieonderdelen 
bestendigd kunnen worden. 

Decreet SKU, getekend 19 oktober 2020. 

Bron: rkkerk.nl 

mailto:thaddeusmhm@gmail.com
mailto:wielhacking@gmail.com
mailto:r.mangnus@rkwalcheren.nl
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2020/10/Decreet-SKU-getekend-19-oktober-2020.pdf


 

 

Logo Wereldjongerendagen 2023 voorgesteld 

In Lissabon is het winnende logo voor de Wereldjongerendagen van 2023 

bekendgemaakt. 
 
Met een spectaculaire videoclip werd het logo voorgesteld voor de volgende editie van 
de  Wereldjongerendagen van 2023 in de Portugese hoofdstad Lissabon. Het winnende 
logo van de Jornada Mundial da Juventude 2023 werd ontworpen door de 24-jarige 
Portugese ontwerpster Beatriz Roque Antunes. 
 
 
In haar afbeelding combineert zij de 
motieven van het kruis, een pad, de 
Maagd Maria en een rozenkrans. De 
kleuren groen en rood verwijzen naar de 
Portugese vlag, in combinatie met een 
beetje geel. Logo JMJ Lisboa 2023 / 
WYD Lisbon 2023 Logo 
 
 
Het logo werd door een team van 
professionals uit 21 inzendingen 
geselecteerd. Zij weerhielden drie 
ontwerpen. Uiteindelijk werd het ontwerp 
van Beatriz Roque Antunes uitgeroepen 
tot winnende logo. Haar logo verwijst 
naar het thema van deze 37ste 
Wereldjongerendag: Maria stond op en 
ging snel op weg. 
 

Logo voor de WJD Lisboa 2023 
© WJD Lisboa 2023 
 

 
De Wereldjongerendagen (WJD) werd door paus Joannes Paulus II (1978-2005) in het 
leven geroepen. De eerste editie vond in 1986 in Rome plaats. De WJD worden in 
principe om de drie jaar gehouden. De vorige editie vond in januari 2019 plaats in 
Panama-Stad. Vanwege de coronapandemie werd de jongerenbijeenkomst, die 
gepland was voor  de zomer van 2022, uitgesteld tot augustus 2023. 

Lees meer over de WJD 2023 in Lissabon 

 
 
 
 

Weer vieringen in Norbertusparochie 

In goed overleg met de bisschop van Breda zullen vanaf komend weekend de 

vieringen weer plaats vinden in de kerken van de Sint Norbertusparochie 
(Roosendaal e.o.), maar dan wel met enige beperkingen. Zo mogen er maximaal 
30 personen aan deelnemen, exclusief de mensen die daarin een functie 
vervullen. Kinderen, ook jonger dan 13 jaar, tellen mee in dit aantal. 
 
Kerkgangers moeten zich vooraf aanmelden. 
 

https://www.kerknet.be/file/logo-jmj-lisboa-2023-wyd-lisbon-2023-logo
https://www.kerknet.be/file/logo-jmj-lisboa-2023-wyd-lisbon-2023-logo
http://www.lisboa2023.org/


 

Aantal katholieken blijft wereldwijd toenemen - ook in Europa 

Met meer dan 1,3 miljard gelovigen vertegenwoordigen katholieken bijna 18 procent 

van de wereldbevolking. 
 
Volgens het Jaarboek van de Katholieke Kerk met de cijfers van het kalenderjaar 
2018 zijn er wereldwijd 1.328.993.000 katholieken. Het aantal katholiek gedoopten is in 
2018 met 15.716.000 gestegen vergeleken met 2017. Ook in Europa steeg het aantal 
katholieken met 94.000 ten aanzien van 2017. De continenten met de sterkste stijging 
zijn Afrika en Azië. De stijging is vooral te danken aan de stijging van het 
bevolkingscijfer. 
 
Het aantal katholieken is goed voor 17,73 procent van de wereldbevolking.  
 
Enkele opvallende cijfers 
In 2018 waren er: 

• 414.065 priesters (-517), waarvan 281.874 diocesane priesters en 132.191 
religieuzen. In Europa waren er 170.936 priesters (-2.675). 

• 5.377 bisschoppen (-12) 
• 47.504 permanente diakens (+610) 
• 641.661 vrouwelijke (-7.249) en 50.941 (-594) mannelijke religieuzen  
• 3.076.624 catechisten 

Wereldwijd zijn er maar liefst: 

• 73.164 katholieke kleuterscholen 
• 103.146 katholieke basisscholen  
• 49.541 katholieke middelbare scholen. 
• 5.192 katholieke ziekenhuizen 
• 5.423 katholieke huizen voor ouderenzorg, chronisch zieken of mensen met een 

handicap 

Lees het volledige rapport (Engelstalig) 

Bron: Kerknet 

 
 
 

 

Beperkte openingstijden parochiesecretariaten blijven van 
kracht 

In verband met de Coronapandemie zijn de parochiesecretariaten in Middelburg 

en Vlissingen al sinds de eerste uitbraak beperkt geopend. Deze openstellingen 
worden ook vanaf 1 november 2020 ongewijzigd voortgezet. 
 
Zodra de openingstijden, die u kunt lezen op de laatste pagina van iedere nieuwsbrief, 
veranderen, leest u vanzelfsprekend dat in de nieuwsbrief. 
 

 

http://www.fides.org/en/attachments/view/file/Catholic_Church_Statistics_2020_-_ENG.pdf


 

 

 
 

 
 

 

 
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/


 

Boek: 750 jaar Sint Catharinadal 

De priorij Sint-Catharinadal te Oosterhout viert in 2021 dat ze 750 jaar geleden, 

in 1271, werd opgenomen in de orde van Premontré. Bij die gelegenheid 
verscheen in 2020 een boek over de oudste vrouwenconvent in het Bisdom Breda 
en zelfs in Nederland. Verschillende deskundige auteurs belichten verschillende 
facetten van de rijke geschiedenis van dit klooster. 
 
Het boek beschrijft de geschiedenis van 750 jaar kloosterleven van deze priorij die op 
verschillende plaatsen in het huidige Bisdom Breda gevestigd was. In 1271 vernemen 
we de eerste berichten over een norbertinessenklooster tussen het huidige Roosendaal 
en Wouw. In dit jaar werd er in opdracht van de bisschop van Luik een kerk gewijd. De 
heilige Catharina van Alexandrië was de patroonheilige. In datzelfde jaar sloot de 
communiteit zich aan bij de norbertijnerorde. In 1295 verhuisden de zusters naar Breda 
omdat hun klooster bedreigd werd door de oprukkende zee. Daar bouwden de zusters 
een nieuw gebouw aan de rand van de toenmalige stad, waar nu het Casino staat. In 
1647 vertrokken de zusters uit Breda naar Oosterhout waar ze nog steeds op het 
laatgotisch Slotje De Blauwe Camer wonen. 
 

 
Jonge wijnranken van Sint Catharinadal in 2016    Foto: Bisdom Breda 

 
 
Na de Reformatie waren alle norbertijnerabdijen in Nederland verdwenen, uitgezonderd 
de gemeenschap van Berne die verspreid leefde. Door deze situatie verloor 
Catharinadal de kerkrechterlijke band met de norbertijnerorde. Daarom benoemde paus 
Pius VII de apostolisch vicaris van het net opgerichte apostolisch vicariaat Breda, 
Adrianus van Dongen, tot apostolisch gedelegeerde voor Sint Catharinadal. De 
proosten van de priorij behoorden steeds tot de orde van Premontré. 
 



 

In 1884 probeerde Prelaat De Swert van de abdij van Tongerlo Catharinadal weer te 
verenigen met de norbertijnerorde. Dit lukte niet door het verzet van de toenmalige 
bisschop van Breda, Mgr. H. van Beek. In 1928 gebeurde dit wel. Catharinadal viel 
vanaf dat moment onder de rechtsmacht van de abt van Tongerlo. Dit betekende dat de 
abt van Tongerlo bepaalde wie er proost werd en de zusters geen eigen proost konden 
zoeken. Juist tijdens het Interbellum bloeide het klooster op. In 1934 telde Catharinadal 
zestig zusters. 
 
De auteurs gaan uitgebreid in op verschillende aspecten van het leven op Catharinadal 
zoals de band met de Oranjes over het ontstaan van de boekbinderij en de wijngaard. 
Ze belichten teven de impact van het Tweede Vaticaans Concilie op de spiritualiteit van 
het klooster. De spiritualiteit van Catharinadal is gebaseerd op de Communio, de 
gemeenschap met God naar de mensen toe en de gemeenschap met de mensen naar 
God toe. Daarnaast helpt de kenosis, de zelfontlediging, de zusters de grenzen van het 
kleine ‘ik’ te overstijgen om tot het grotere ‘wij’ te komen. De zusters heten iedereen 
welkom die hun leven respecteert. In 2015 opende de priorij daarom een gastenhuis 
met 14 kamers en 19 bedden. 
 
Het boek ‘750 jaar Sint-Catharinadal, huis van God en huis van mensen’ is te koop in 
de kloosterwinkel van de priorij. 

Bron: Bisdom Breda 

 
 
 
 

Tweede cursusavond over het Marcusevangelie nu online 

De video-opnamen van de tweede avond van de Bijbelcursus die bisschop Liesen 

geeft over het Marcusevangelie is gepubliceerd op het YouTubekanaal van het Bisdom 
Breda. 
 
Tijdens de avond ging bisschop Liesen verder in op opbouw van het evangelie. De 
bisschop plaatste de gebeurtenissen die beschreven staan in de context van de plaats 
waar Jezus zijn leerlingen ontmoet. Wie het Marcusevangelie leest, wordt uitgenodigd 
na te denken over wat het voor hem of haar persoonlijk betekent. 
 
Tijdens de gehele cursus kunnen deelnemers en online volgers verdiepingsvragen 
insturen. Deze vragen worden in de opvolgende avonden behandeld. Hiervoor kan het 
contactformulier (op de webpagina www.bisdomvanbreda.nl/nieuws/eerste-
cursusavond-over-marcusevangelie-online/) worden gebruikt dat tijdens de duur van de 
cursus actief is. 
 
De eerstvolgende cursusavond vindt plaats op 16 november 2020. In verband met 
videomontage verschijnt de opname van de avond enkele dagen later. 

▪ De opnamen van de cursusavonden worden verzameld op deze afspeellijst. 
▪ Meer informatie over de cursus op de website van het Sint 

Franciscuscentrum 

Bron: Bisdom Breda; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken

http://www.bisdomvanbreda.nl/nieuws/eerste-cursusavond-over-marcusevangelie-online/
http://www.bisdomvanbreda.nl/nieuws/eerste-cursusavond-over-marcusevangelie-online/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIqS_bPDyCQa5CmsSBW8pBigmhxuINX2d
https://sintfranciscuscentrum.nl/vorming/bijbellezen-evangelie-van-marcus-tijdelijk-in-de-michaelkerk-in-breda-en-ook-online-te
https://sintfranciscuscentrum.nl/vorming/bijbellezen-evangelie-van-marcus-tijdelijk-in-de-michaelkerk-in-breda-en-ook-online-te


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren op een artikel? 

Mail de redactie op het juiste, veilige adres: 

rkwalcheren@zeelandnet.nl 

 

mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 

Kardinaal Zenari: '11 miljoen Syriërs hebben hulp nodig!' 

Kardinaal Mario Zenari, de pauselijke nuntius in Syrië, pleit voor voedselhulp in 

plaats van sancties voor Syrië. 
 
Kardinaal Mario Zenari, de apostolische nuntius in Syrië, heeft in een toespraak tot de 
ambassadeurs bij de Heilige Stoel ervoor gewaarschuwd dat 11 miljoen Syriërs 
aangewezen zijn op humanitaire hulp. De bevolking van Syrië gaat al tien jaar gebukt 
onder het juk van de armoede. Vele Syriërs hebben de hoop verloren, terwijl het land 
internationaal van de radar verdwenen lijkt. 
 
Kardinaal Zenari vestigde ook nog de aandacht op het grote aantal mensen dat 
ontheemd is en veroordeelde de sancties tegen het land, die onverbiddelijke gevolgen 
hebben voor de bevolking. 
 
Hongercrisis 
Volgens het Wereldvoedselprogramma van de VN worden de 17,5 miljoen inwoners 
van het land geconfronteerd met een ongekende hongercrisis: 9,3 miljoen Syriërs zijn 
voedsel onzeker. Dat aantal is sinds het begin van 2020 met 1,4 miljoen mensen 
toegenomen. 

Bron: Kerknet 

René de Reuver spreekt schuldbelijdenis uit tijdens de  
Kristallnachtherdenking 

Op 8 november 2020 om 16:00 uur wordt de jaarlijkse Nationale Kristallnacht-

herdenking gehouden. De herdenking wordt live uitgezonden vanuit de Rav Aron 
Schuster synagoge in Amsterdam. 
 
In de nacht van 9 op 10 november 1938 werden in Duitsland duizenden synagoges en 
winkels van Joden vernield. Tijdens deze door de nazi’s georganiseerde pogrom, die de 
geschiedenis in zou gaan als de Kristallnacht, kwamen bijna 100 Joden om. Zoals ieder 
jaar herdenkt het Centraal Joods Overleg (CJO) deze massale uitbraak van 
antisemitisme, die de voorbode was van Hitlers pogingen het Joodse volk te 
vernietigen. 
 
Dit jaar kan de herdenking alleen online worden bijgewoond. U bent hiervoor van harte 
uitgenodigd. 
 
Sprekers zijn: 
- Frans Timmermans, vicepresident van de Europese Commissie 
- Ds. Rene de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland 
- Rabbijn en Shoa overlevende Ies Vorst 
- Eddo Verdoner, Voorzitter Centraal Joods Overleg 

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Maarten Ornstein en Tony Overwater. 
 
U kunt dit online meekijken: 
https://www.livestream-service.nl/kristallnachtherdenking2020 

Bron: PKN; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken 

https://www.livestream-service.nl/kristallnachtherdenking2020


 

‘Jezus is de glimlach van God’ - de mooiste citaten van de 
paus 

Bij uitgeverij Lannoo verscheen een bloemlezing met de mooiste citaten over hoop 

van paus Franciscus. Wij plukten er tien voorbeelden uit. 
 
Sinds zijn aantreden in 2013 weet paus Franciscus met eenvoudige woorden de harten 
te raken . Herinner u zich nog zijn toespraak op het balkon van het Sint-Pietersplein 
meteen na zijn verkiezing? Bij uitgeverij Lannoo verscheen een bloemlezing van korte 
citaten die zijn geselecteerd uit algemene audiënties, apostolische exhortaties, homilies 
en ook Twitter-berichten. De nacht is het donkerst even voor de dag begint is de titel 
van een boekje met honderden citaten, onverdeeld in vijf categorieën: crisis, moed, 
verbondenheid, geloof en kansen. Hoop is de rode draad door het boek. 
 
 

 
We plukten er tien citaten uit. 

• Dat is de uitdaging: het origineel 
van het leven vinden, geen kopie. 

• Wanneer iemand tot ons hart 
spreekt, houdt de eenzaamheid 
op. 

• Hoop is een deugd waaraan elke 
dag gewerkt moet worden. 

• Dromen is de deur openen voor 
de toekomst. 

• Hoeveel mensen met een 
beperking en lijdende mensen 
staan opnieuw open voor het 
leven, zodra ze ontdekken dat ze 
bemind worden? En hoeveel 
liefde kan uit een hart komen 
dankzij de therapie van de 
glimlach? 

• Er bestaat een oude regel voor 
pelgrims die zegt dat de echte 
pelgrim op het ritme van de 
traagste moet gaan. 

• In onze dagen rennen en werken 
we veel. We zetten ons in voor 
veel dingen, maar lopen het risico 
’s avonds moe en met een 
bezwaarde ziel aan te komen, 
zoals een schip vol goederen dat 
na een vermoeiende reis 
terugkeert naar de haven met de 
wens om alleen aan te meren de 
lichten uit te doen. 

• Jezus is de glimlach van God. 
• Het gezin is de plaats waar we 

een naam krijgen. 
• Jezus volgen is geen beleefd 

protocol dat nageleefd moet 
worden, maar een uittocht die 
beleefd moet worden. 

 
Bron: Kerknet 

 

 



 

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! 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 

 
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. 

■ 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. 

 

■ Woensdag 18 november 2020 (14.00 – 16.00 uur) 
Vergadering van het parochiebestuur in de pastorie van Middelburg. 

 

■ Zondag 29 november 2020 (10.00 uur) 
Bisschop mgr. Jan Liesen is vandaag celebrant in de eucharistieviering in de HH. 
Petrus- en Pauluskerk in Middelburg. Ook voor deze viering moet u zich tevoren 
telefonisch aanmelden bij het secretariaat in Middelburg. 

 
 
 

 

2021 
 

■ Zaterdag 16 tot en met vrijdag 29 januari 2021 
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. 

 



 

 

 

Reageren op een artikel in deze nieuwsbrief? 

Stuur uw e-mail naar rkwalcheren@zeelandnet.nl 

 
 

 
 

 
 
 

Wilt u wekelijks voor 

aantrekkelijke 

tarieven adverteren in deze 

nieuwsbrief? 

 
 
 

Neem contact op met Herman 

Maas: telefoon 0118 – 43 03 77 

 

 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

De klok moet in de nacht van zaterdag op zondag terug, 
maar ik weet niet meer waar ik hem gekocht heb!! 

mailto:rkwalcheren


 

 

 

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. 
 

13-37-891 
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