
NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN 
Onafhankelijk, journalistiek medium 

JAARGANG 14  AFLEVERING 476   30 oktober 2020
  

 
           Petrus- en Pauluskerk 

 
 

    

 
         Onze Lieve Vrouwekerk 

                    

 
  Dishoek 

 
    Domburg 

 
     Vrouwenpolder 

 
               Zoutelande

 

 
  

 

 

Nieuws van Caritas Walcheren 
 
Caritascollecte 

Caritas Walcheren collecteert in november voor de noden in onze eigen parochie. 
Caritas probeert op verschillende manieren mensen te ondersteunen. Ook in onze 
directe omgeving zijn er mensen die onder of van een minimum inkomen moeten leven. 
Hierdoor is veel niet mogelijk. Door uw bijdrage kan Caritas wel iets mogelijk maken, 
iets extra’s geven (o.a. in de maand december) of nood oplossen. 
 
Voor wie via de bank geld over wil maken: NL 82 RABO 0117 0296 61 t.n.v. R.-K. 
Caritas Walcheren, onder vermelding van: noden parochianen. 
 
Heeft u een suggestie, hulpvraag of verzoek voor ons: laat het ons weten. 
E-mail: caritas@rkwalcheren.nl 
 
Bestuursleden gevraagd! 
Deelnemen aan het werk van Caritas is een hele concrete invulling van het je 
bekommeren om anderen. Om ons werk te kunnen doen zijn we op zoek naar twee 
nieuwe bestuursleden.  
U kunt voor informatie en/of suggesties bij de bestuursleden of onderstaand emailadres 
terecht. 
 
Het Caritasbestuur Walcheren bestaat uit: 
Helène Kouwenhoven  voorzitter 
Marja Dobbelaer   secretaris 
Corneille Moison   penningmeester 
Ria Borgs    algemeen bestuurslid 
Pater Thaddy de Deckere  afgevaardigde pastoresteam 
 

E-mail: caritas@rkwalcheren.nl

mailto:caritas@rkwalcheren.nl
mailto:caritas@rkwalcheren.nl


 

Allerzielen - 2 november  wij gedenken onze dierbare 
overledenen 
 
 

en bidden 

 

Herinner U wat deze mens 

voor ons betekend heeft 

al het goede dat door 

onze dierbare tot ons gekomen is 

 

Bestendig onze verbondenheid 

over de dood heen 

tot wij elkaar 

weer mogen ontmoeten 

in Uw oeverloze hart 

 

 

 

 

 

Maandag is het Allerzielen 

Maandag a.s. is het de dag van Allerzielen. In de Onze Lieve Vrouwekerk in 

Vlissingen is er ’s avonds om 19.00 uur een viering. 
 
Van de familieleden van de overledenen, die we dan met name gedenken, hebben we 
de melding van aanwezigheid reeds ontvangen. Op alle anderen willen we bij deze een 
beroep doen zich niet meer te melden. Helaas is er  -gezien de coronamaatregelen-  
niet voldoende plaats in onze kerk hier. 
 
Met bijzondere dank voor uw begrip, 
voorganger emeritus-pastoor de Maat en vrijwilligers die aan deze viering 
meewerken. 
 



 

Teksten en overweging bij gelegenheid van Allerheiligen en 
Allerzielen 1 en 2 november 2020, A- jaar. 
Allerheiligen: Apocalyps of Openbaring 7,2-4.9-14- 
Antwoordpsalm 24- Tweede lezing 1 Johannes 3,1-3 en H. 
Evangelie volgens Mt. 5, 1-12a. 
 
 
Tekst: René Heinrichs, aalmoezenier b.d. 
 
 
Met Allerzielen mogen de priesters drie H. Missen opdragen. Ik kies de teksten uit de 
tweede H. Mis omdat die tot intentie van alle overleden gelovigen is. Wijsheid 4,7-15- 
Antwoordpsalm 23-Tweede lezing genomen uit de brief van de H. Apostel Paulus aan 
de christenen van Tessalonica, 1 Tessalonicenzen 4,13-14.17b-18 en H. Evangelie 
volgens Johannes 11,17-27 
 
 

Wir kommen weit her Liebes Kind 
Und muessen weit gehen 

Keine Angst 
Alle sind bei Dir 

Die vor Dir waren 
Deine Mutter, Dein Vater 

Und alle, die vor ihnen waren 
Weit weit zurueck 
Alle sind bei dir 

Keine Angst 
Wir kommen weit her 

Und muessen weit gehen 
Liebes Kind. 
Heinrich Böll. 

Dit gedicht schreef Heinrich in het poesiealbum van zijn kleindochter op 8 mei 1985, 
twee maanden voor zijn dood. 
 
Bovenstaand gedicht heb ik gevonden in: Geert Mak Grote verwachtingen in Europa 
1999-2019. Uitgeverij Atlas Contact Amsterdam Antwerpen. 2019 
 
In dit gedicht lees ik over een geschiedenis waarin wij mensen staan. We komen uit een 
verleden waarin onze voorouders geleefd hebben, vorm gegeven hebben aan onze 
wereld, aan onze leefomgeving. Wij christenen horen over de mensen uit het zeer verre 
verleden. Over hen die op weg geweest zijn met God. De God van Abraham, Isaak en 
Jacob. We horen over wat volkeren en dan in het bijzonder het volk der Hebreeën en 
van de Joden met deze God beleefd hebben. Zeker horen we over de komst van Gods 
Zoon in deze wereld. Hij vervult Gods droom met deze wereld. Ja de verhalen  die ook 
ons gevormd hebben. Die verhalen hebben geestelijk ook doorgegeven waarom het 
draait in het leven, wat het leven de moeite waard maakt, wat zin en betekenis geeft. Zo 
wordt op Allerzielen nog eens de tekst van Mattheus 5 gelezen. We zouden kunnen 
zeggen de Roadmap to heaven. Sommigen zijn voor ons heilig geworden, zijn bij God 
in de hemel gekomen. Zij hebben door hun leven zoveel goeds gedaan voor ons en de 
wereld, hebben gestalte gegeven aan Mt 5, dat ze ten voorbeeld worden gesteld aan 
ons. Ze leven na hun dood voort in het bewustzijn van groepen. 
 
 



 

Zo Nelson Mandela bijvoorbeeld, en voor ons gelovigen de vele heiligen die ons ten 
voorbeeld gesteld worden.(Alleen al Paus Johannes Paulus 2 heeft gedurende zijn 
pontificaat meer mensen, zeker gewone mensen die een hard leven geleid hebben, 
heilig verklaard dan de pausen alle eeuwen voor hem. Bijzonder interessant om zulke 
levens te lezen.) Maar anderen hebben hun leven in alle eenvoud en bescheidenheid 
geleefd, zijn daarin niet opgevallen maar hebben zeker ons op de een of andere manier 
beïnvloed en zijn niet in die stand der heiligen benoemd. Bij beide categorieën staan we 
in onze kerken de komende dagen stil. Allen blijven bij ons horen, Allen sind bei Dir. En 
daarom hoeven we geen angst te hebben zegt HB. We zijn niet alleen.  In die zin 
bieden deze beide feesten troost en bemoedigen ze ons. We zijn niet alleen. In een ver 
verleden leefden onze voorouders en moesten ze de uitdagingen van hun tijden het 
hoofd bieden. En nu moeten wij dit ook doen. En elke tijd kent zijn eigen uitdagingen. 
Vele van onze voorouders moesten leven met de ervaring van bezetting, van armoede 
en van onvrij zijn om te doen wat je dacht dat je wilde doen en/ laten, en ook van 
angsten. Velen van onze generaties, ik ben van net na WO2, kennen deze ervaringen 
niet vanuit eigen ervaring maar van horen zeggen, van beelden uit die oorlogstijden. 
Deze oorlogservaringen zijn weer actueel in onze dagen. Wij herdenken ook allen die 
gevallen zijn voor onze vrijheid bij de Slag om de Schelde in deze dagen.( overigens 
zijn de producenten van de film De Slag om de Schelde van plan deze in de bioscopen 
te brengen net voor Kerstmis!) 
 
Het verleden stelt ons in staat om ons leven vorm te geven. Nu wordt onze 
vrijheid belemmerd door een onzichtbaar virus. Velen verliezen geliefden hieraan. 
Zij zijn bij ons, zij blijven bij ons, ook al zijn zij onzichtbaar geworden. Wij houden 
van hen. Het is goed dat we stil staan, gezamenlijk, bij ons verlies. Samenkomen 
in de kerk kan niet zoals we gewend zijn maar een bezoek aan het graf, een extra 
lichtje voor een foto, een extra gebed dat we allen doen steunt ons in  ons eigen 
particulier leed. 
 
 
 
 

 
 
 

Vacature teamassistent (m/v) 
De huidige teamassistente gaat in mei 2021 met pensioen. Daarom is het 

Samenwerkingsverband Boven de Schelde (Heilige Maria Parochie Walcheren en 

Heilige Pater Damiaanparochie, De Bevelanden en Schouwen Duiveland) op zoek naar 

een  

teamassistent (m/v) voor 18 uur per week (0,5 fte) per 1 maart 2021 

 
Wat zijn uw taken? 
Op het Pastoraal Centrum in Goes voert u secretarieel ondersteunende 
werkzaamheden uit ten behoeve van en in samenspraak met de leden van het 
pastorale team. De teamleider is hierbij uw leidinggevende. Uw taken bestaan onder 
andere uit: 

- Notuleren teamvergaderingen en assisteren bij opstellen van de agenda 

- Uitvoeren van uit het teamverslag voortvloeiende werkzaamheden 

- Uitwerken en bijhouden van het rooster 



 

- Voorbereiden en afwikkelen correspondentie van en voor het pastoraal team 

- Secretariële voorbereiding activiteiten 

- Kopieerwerk 

- Verzenden van stukken 

- Bijhouden agenda en bereikbaarheid van teamleden 

- Maken van afspraken in opdracht van het teamleden 

- Postbehandeling ten behoeve van het team 

- Archivering 

 
Tevens bent u gastvrouw/heer voor wie het Pastoraal Centrum bezoekt tijdens 
kantooruren (dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur). Een deel van de 
werkzaamheden kan ook thuis worden uitgevoerd. Daarnaast neemt u de telefoon van 
de teamwacht waar voor binnenkomende verzoeken om uitvaarten of 
ziekenzalving/zegening). De teamwacht is 7 dagen per week bereikbaar tussen 08.00 
en 22.00 uur; in het weekend wordt u vervangen door een team van vrijwilligsters. Een 
volledig overzicht van alle werkzaamheden is te verkrijgen bij Plonie Paree, 
teamassistente (pastorteam@zeelandnet.nl) 
 

Wat verwachten wij? 

U heeft een secretariële opleiding en relevante ervaring op minstens MBO niveau. U 

beschikt over goede communicatieve vaardigheden en bent bekend met de gangbare 

computerprogramma ‘s en het gebruik van moderne communicatiemiddelen. Een 

flexibele instelling en het vermogen om creatieve oplossingen te bedenken strekken tot 

aanbeveling. Een nauwgezette werkhouding is eveneens van belang. Ook verwachten 

wij dat u vertrouwd bent met de katholieke geloofstraditie en daar uiting aan geeft als 

praktiserend katholiek. U bent bereid om nadere vorming en toerusting door het bisdom 

te volgen. 

 

Wat bieden wij? 

U zult werken in een dynamische organisatie, waarin uw creativiteit heel goed tot haar 

recht kan komen. Begeleiding van uw werkzaamheden door de teamleider is 

vanzelfsprekend, evenals een gedegen inwerktraject door de huidige teamassistente. 

De salariëring geschiedt volgens de richtlijnen van het Bisdom (functiegroep B 

rechtspositie voor lekenpersoneel, € 1.914 bruto per maand bij een fulltime 

dienstverband). Een Verklaring Omtrent Gedrag dient overlegd te worden voordat u 

kunt worden aangesteld. 

Sollicitaties, voorzien van een cv kunnen tot 1 december 2020 worden 

aangeleverd bij Els Heijers, bestuurslid (portefeuille personeel) els@zeelandnet.nl 
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HOOP als bewuste keuze (6) 

Dit zesde artikel in de reeks ‘Hoop als bewuste keuze’ is weer geschreven in het 

kader van de missionaire opdracht van alle gelovigen. Door de coronacrisis zijn 

de meeste activiteiten in dit verband stilgelegd of uitgesteld. Ons geloofsleven 

gaat echter gewoon door  -het contact onder elkaar blijft en inspireert-  fysiek of 

via de digitale weg. Ook de digitale nieuwsbrief, die wekelijks wordt verzorgd en 

bezorgd, draagt daaraan bij en maakt het voor velen mogelijk om bij de 

geloofsgemeenschap betrokken te blijven. 

 

 

Tekst en foto: Han Bleyenbergh 

 

 

In het kerkelijk jargon komen we het woord ‘hoop’ geregeld tegen ofschoon het niet een 

exclusief religieuze uitdrukking is. De titel geeft aan dat het in deze reeks gaat over dè 

hoop waarvoor bewust wordt gekozen. Daarmee wordt bedoeld dat het niet zondermeer 

gaat om een onzekere verwachting van wat we graag zouden willen dat het ook zo 

gebeurt, maar dat we hoopvol kiezen voor die dingen die het leven en de wereld beter 

kunnen maken. Ons hele leven lang maken we keuzes. Dagelijks, soms onbewust, 

maar ook heel vaak welbewust. Elk woord dat je hier leest is gekozen, bewust gekozen. 

Er zijn oneindig veel keuzemomenten in ieder mensenleven waardoor het eigen 

bestaan en dat van anderen wordt bepaald of veranderd. Samen met vele anderen 

bepalen we zo de toekomst van de mensheid en van onze planeet. 

 

Van alle schepselen op deze aarde is alleen de mens geschapen naar Gods beeld. Wat 

dat ook mag beteken, het plaatst de mens wel in een aparte positie en geeft hem een 

bijzondere relatie met God. De mens als kroon op de schepping (Gen.1:26-31) heeft de 

unieke verantwoordelijkheid gekregen om als partner van de Schepper hiervoor zorg en 

verantwoording te dragen. We kunnen die zorg voor mens en wereld daarom niet als 

passieve gelovigen alleen aan God overlaten. Van ons die geloven wordt verwacht dat 

we in actie komen vanuit een hoopvol toekomstbeeld, in de wetenschap dat het in deze 

wereld anders en beter kan. Als Christenen hebben we deze opdracht rechtsreeks uit 

de mond van Jezus ontvangen tijdens zijn Bergrede in Galilea (Mt.5:1-16 en Lc.6:17-

38). 

 

Een theoloog van deze tijd, rabbijn Jack Riemer uit New York, schreef het gebed  

Likrat Shabbat, dat aansluit bij deze opdracht: 

We kunnen niet alleen tot U bidden, o God,  

om oorlog te beëindigen;  

want we weten dat U de wereld zo hebt gemaakt dat de  

mens zijn eigen weg naar vrede moet vinden,  

in zichzelf en zijn naaste.  

 

We kunnen niet alleen tot U bidden, o God,  

om een einde te maken aan de honger;  

want U hebt ons al de middelen gegeven  

waarmee we de hele wereld kunnen voeden,  

als we ze maar verstandig zouden gebruiken.  



 

 

We kunnen niet alleen tot U bidden, o God,  

om vooroordelen uit te roeien,  

want U hebt ons al ogen gegeven  

waarmee we het goede in alle mensen kunnen zien,  

als we ze maar op de juiste manier zouden gebruiken.  

 

We kunnen niet alleen tot U bidden, o God,  

om een einde te maken aan wanhoop,  

want U hebt ons al de kracht gegeven  

om sloppenwijken op te ruimen en weer hoop te geven, 

als we onze macht maar rechtvaardig zouden gebruiken.  

 

We kunnen niet alleen tot U bidden, o God,  

om een einde te maken aan ziekten,  

want U hebt ons al een groot verstand gegeven  

waarmee we geneesmiddelen en behandelingen kunnen bedenken,  

als we ze maar constructief zouden gebruiken. 

 

Daarom bidden wij U in plaats daarvan, o God,  

om kracht, vastberadenheid en een sterke wil,  

om te doen, in plaats van alleen te bidden,  

om te worden, in plaats van alleen maar te wensen. 

 

 

We kunnen niet aan God vragen om 

onze zaakjes op te knappen, maar wel 

om inzicht, kracht en moed vragen zodat 

we met onze keuzes God een handje 

kunnen helpen. 

 

De missionaire gemeenschap  -onze 

kerk van de toekomst-  zal zich, in het 

voetspoor van de eerste christenen, 

daarom inzetten voor een open 

gemeenschap waar eensgezind het 

geloof wordt beleden, het evangelie 

wordt uitgedragen, de gemeenschap 

wordt gediend en vorm en inhoud 

wordt gegeven aan de zorg en 

aandacht voor de wereld en haar 

bewoners. Voor mensen om ons 

heen, dichtbij en veraf, in het 

bijzonder voor de zwakken. 

De liefdadigheid van een bedelaar, 1868 

Gustave Courbet, Ornans (Frankrijk), Burrell 

collectie, Glasgow museum 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sinds de uitbraak van het coronavirus, in februari van dit jaar, hebben 

enkele pastores die buiten onze kerken werkzaam zijn, hun licht laten 

schijnen lover de Coronapandemie en wat het virus voor hun werk 

betekende. U las al verhalen van toeristenpastor en aalmoezenier b.d. 

René Heinrichs en twee verhalen van de geestelijk verzorger in het 

Admiraal de Ruyterziekenhuis, Rens Stobbelaar. In deze nieuwsbrief 

verhaalt Ineke van de Par, aalmoezenier in de Penitentiaire Inrichting 

Torentijd in Middelburg, over haar werk in deze moeilijke periode. 

 

 

,,Door alle maatregelen wordt het leven moeilijker in de 
gevangenis’’ 

Het was kort voor Pasen, toen ook binnen de muren van Torentijd de corona-

maatregelen van kracht werden. Gedetineerden mochten geen bezoek, ook 
andere bezoekers, bijvoorbeeld advocaten, vertegenwoordigers of stagiaires, 
werden geweerd en al het personeel dat thuis kon werken ging thuis werken. 
 
Een harde lockdown waarin alleen de meest noodzakelijke disciplines toegelaten 
werden. Ook de kerk binnen de muren werd getroffen. Per direct mochten de 
kerkvrijwilligers de diensten niet meer bijwonen, gespreksgroepen moesten per afdeling 
georganiseerd worden als ook de kerkdiensten. Zo kon het dus gebeuren dat er kort na 
de lockdown drie Goede Vrijdag- en drie Paasvieringen ingepland moesten worden en 
tot vandaag vinden er in plaats van een nu drie kerkdiensten plaats. 
 

 
Aalmoezenier Ineke van de Par voor de penitentiaire inrichting Torentijd in Middelburg 
Foto: © Peter Vrancken 



 

Toen dachten we nog dat duurt maar even, maar ondertussen weten we wel beter. De 
mannen mochten gelukkig nog wel één of twee keer per week een half uurtje skypen 
met familie. Maar om vooral technische redenen liep dat geregeld vast! En mocht je nu 
toevallig in Torentijd belanden dan moet je –nog steeds- in quarantaine voor 8 of 10 
dagen. 
 
Nu is het nooit fijn om in een gevangenis te moeten wonen maar onder al die 
maatregelen wordt het leven wel moeilijker. Als geestelijk verzorgers proberen wij dan 
ook de gedetineerde mens nabij te zijn, lopen rond, praten wat en ondersteunen waar 
mogelijk. Voorlopig lijkt er geen einde in zicht te zijn voor wat betreft de maatregelen. Er 
zijn wel kleine veranderingen; zo mag een gedetineerde nu wel bezoek ontvangen, 
echter slechts 1 persoon met kind onder de 12 en achter plexiglas maar dat is toch al 
iets. 
 
Strengere regels 
Aan de andere kant zijn er nu ook strengere gevangenisregels ingevoerd. Deze hebben 
niets met corona te maken. Er was al lang voor corona besloten dat per 1 oktober 2020 
een strenger regime zou gaan gelden in alle gevangenissen van Nederland. Strenger 
houdt onder meer in meer (cel)inspecties, minder vrijheden binnen de gevangenis, 
gedrag wordt direct positief of negatief beoordeeld met alle gevolgen van dien. enz. 
enz. 
 
Maar als je leeft in de benauwenis  -binnen of buiten de muren van Torentijd-  dan lijkt 
het zicht op God toch minder verduisterd te zijn dan wanneer het je voor de wind gaat. 
In de gevoerde geloofsgesprekken hoor ik toch vaker positieve en mooie woorden over 
leven en geloof dan geklaag. En in de kerkdiensten beleven we een authentieke 
verbondenheid met buiten, binnen en boven. Natuurlijk lachen we zo nu en dan ook, het 
is niet altijd kommer en kwel maar toch het duurt nu wel lang. En we bidden samen dat 
het ietsje minder zwaar mag worden.   
 
Onlangs in de gespreksgroep had ik als onderwerp ingebracht: U zult de Heer uw God 
liefhebben met heel uw hart en heel uw ziel en heel uw verstand. U zult u naaste 
liefhebben als uzelf. Matth. 2.34-40. Ik opende het gesprek met een elfje, gemaakt door 
een collega aalmoezenier. Bij dit elfje1 hebben we lang stilgestaan. Misschien hebt u er 
ook wat aan in de stilte van deze coronatijd. 
 

 

licht 

hou vast 

in het donker 

grond onder onze voeten 

spoor 

 
 
Namens alle gedetineerden van Torentijd wens ik u veel kracht en sterkte toe in deze 
moeilijke tijden. 
 
Vrede en alle goeds, Ineke van de Par, aalmoezenier P.I. Torentijd en SGV Hoogvliet. 
 

 
1  José Kodde,  een spoor van Licht,  www.het3eoor.nl.  

http://www.het3eoor.nl/


 

 ‘Agnus Dei’ van Vlaams Radio Koor plots wereldwijde hit 

Het koorwerk van Samuel Barber werd op YouTube al meer dan 7 miljoen keer 

bekeken, met een piek tijdens de voorbije (corona)maanden. 
 
Ook wie geen grote kenner is van klassieke muziek kent het troostende Adagio voor 
strijkers van Samuel Barber. Voor een deel dankt het zijn bekendheid aan twee films die 
het op treffende wijze gebruikten: The Elephant Man (1980) en Platoon (1986). 
 
Barber schreef de muziek in 1936 (als deel van een strijkkwartet) en maakte er vrij snel 
een versie voor strijkorkest van. Minder bekend is dat hij in 1967 nog een versie 
maakte, waarin hij de tekst van het Agnus Dei onder de muziek zette. De opname 
hiervan door het Vlaams Radio Koor werd op YouTube intussen 7 miljoen keer bekeken 
en beluisterd. 
 
Opmerkelijk is dat de video al sinds 2015 online staat. Begin 2018 begon de interesse 
toe te nemen en sinds de corona-lockdown is er een piek. Volgens de statistieken zijn 
de meeste kijkers Amerikanen, gevolgd door Fransen en Britten. Meer dan zeventig 
procent is ouder dan 45, tachtig procent zijn mannen. 
 
Corona 
,,Het is duidelijk dat dit werk veel emoties losmaakt. Muziek, en zeker klassieke muziek, 
heeft de kracht om troost te bieden in moeilijke tijden’’, schrijft woordvoerster Véronique 
Bossaert, hoofd marketing en communicatie van het koor, in een reactie aan Klara. 
,,Deze video is een van de weinige professionele opnames van het bekende werk van 
Barber. Heel wat mensen die naar het stuk op zoek gaan, komen dus automatisch bij 
onze opname terecht. We krijgen reacties, mails en brieven van mensen over de hele 
wereld die vragen of ze ons stuk mogen gebruiken voor familiale aangelegenheden.’’ 
 
Klik hier en luister naar Agnus Dei - Samuel Barber LIVE 

Bron: Kerknet 

 
 

 

 
 

Verkoop tweedekans spullen bij PKN in Oost-Souburg 

Op vrijdag 24 en zaterdag 25 oktober alsmede op vrijdag 6 en zaterdag 7 

november organiseert de Protestantse gemeente Oost-Souburg in de tuin van de 
historische kerk aan het Oranjeplein in Oost-Souburg verkoopdagen van allerlei 
tweedekans spullen. 
 
Tijdens de verkoopdagen, steeds van 10.00 tot 15.00 uur, gelden de Coronaveiligheids-
regels. Dat betekent, dat een beperkt aantal mensen tegelijk de tuin kan bezoeken. 
Uiteraard geldt ook hier de 1,5 meter afstandsregel. 
 
 
 
  

https://www.kerknet.be/file/agnus-dei-samuel-barber-live


 

 

 
 
 

 

 
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/


 

Fotografie als vorm van bidden 

Vanuit haar woonplaats Hoogeveen naar Vlissingen is het een afstand van  bijna 

300 kilometer. Het overbruggen van deze afstand (niet alleen naar Vlissingen, 
maar ook naar alle andere katholieke kerkgebouwen op Walcheren, de 
Bevelanden en Schouwen-Duiveland) heeft Diana Nieuwold er graag voor over. 
Want ze wil deze godshuizen en hun afzonderlijke details graag vastleggen op 
foto. Allemaal terug te vinden overigens op haar website www.kerkfotografie.nl. 
Maar waarom dan toch? Welke fascinatie, welke drive zit hierachter? 
 
 
Tekst: Wiel Hacking, pastoraal werker 
 
 
Met Diana heb ik afgesproken om precies deze vraag te bespreken via Skype. Want 
van Drenthe naar Zeeland  -of omgekeerd-  ga je niet even voor een kopje koffie. Ik heb 
Diana al kort gesproken, toen ze eind juli begon met haar fotoserie in de Petrus- en 
Pauluskerk in Middelburg. In dat gesprekje liet zij het woord contemplatie vallen. Dat 
woord is voor mij de opstap voor het vraaggesprek via Skype. ,,Het is opvallend,’’ zegt 
Diana, ,,dat mensen, als ze op vakantie zijn, vrijwel altijd een moment nemen om een 
kerk te bezoeken. Of ze nu gelovig zijn of niet. Op een of andere manier willen ze de 
drukte achter zich laten, willen ze de stilte binnen gaan. Dat is precies wat ik zoek in het 
fotograferen van kerkgebouwen. Dat doe ik het liefst als ik helemaal alleen ben in een 
kerk, dus niet als het gebouw is open gesteld voor toeristen. Ik besef, dat ik daarbij 
afhankelijk ben van de welwillendheid van kosters.’’ 

 
 

Diana Nieuwold (foto: Jan de Boer) 

 

http://www.kerkfotografie.nl/


 

Stilte 
,,Terwijl ik in alle rust de sfeer van het gebouw op me laat inwerken,’’ vervolgt Diana, 
,,geniet ik van de stilte. In mijn eigen drukke leven heb ik, net als veel mensen, behoefte 
aan momenten van rust en stilte. Dan kan ik tot me laten doordringen, hoe bepaalde 
details in een kerkgebouw iets zeggen over de manier waarop mensen hun verhouding 
tot God hebben willen uitdrukken. Door deze manier van fotograferen (in een kerk 
zonder camera voel ik me echt gehandicapt!) wordt iedere foto een vorm van bidden.  
Dat kan verschillen per kerk, want het is anders in een oude dan in een moderne kerk. 
Maar toch: de details die ik dan zie brengen me op een of andere wijze dichter bij God.’’ 
 
Als ik de foto's op de website van Diana bekijk, dan valt het op dat de overzichtsop-
names allemaal lege kerken laten zien. ,,Dat doe ik heel bewust,’’ legt Diana uit. ,,Juist 
de leegte, of beter: de stilte, brengt me dichter bij God. Mensen op de foto zouden mij 
alleen maar afleiden van wat ik hier hoop te vinden. Daarom vind ik het ook zo mooi, 
dat ik in katholieke kerken vaak mensen een half uur voor aanvang van de kerkdienst al 
zie zitten om tot rust en bezinning te komen. Dat zie ik minder in protestantse kerken.’’ 
 
Oecumenische koers 
,,Van huis uit,’’ gaat de fotografe verder, ,,ben ik in de protestantse traditie groot 
geworden, ook lange tijd actief geweest in het kerkelijke leven. Gaandeweg ben ik een 
meer oecumenische koers gaan varen. Door de fotografie van kerkgebouwen ben ik 
meer waardering gaan krijgen voor de gebruiken in de katholieke kerk, zoals 
bijvoorbeeld een half uurtje bezinning vóór de kerkdienst. Uiteindelijk hoop ik, dat er – 
ook door de foto's die ik maak van zeer uiteenlopende kerken – een soort van 
kruisbestuiving ontstaat, die vruchtbaar is voor alle kerken.’’ 
 
,,Mijn manier van werken is, dat ik eerst een totaaloverzicht van het gebouw probeer te 
krijgen. Wanneer ik de sfeer tot mij heb laten doordringen, ga ik op zoek naar specifieke 
details. In katholieke kerken zal ik bijvoorbeeld altijd een opname maken van de 
Godslamp. Die lamp is immers het symbool van Gods aanwezigheid: in het gebouw, 
maar daarmee ook in de wereld waarin wij leven. Ook ga ik vaak op zoek naar 
afbeeldingen van Maria met haar kind Jezus. Ik ben zelf moeder van vier kinderen, en 
voor mij gaat er vaak een grote troost uit van de manier waarop Maria met haar kind is 
afgebeeld.’’ 
 
Doorgeven 

Ik geef aan zelf geraakt te zijn door de 
wijze waarop Diana een van de 
treurende vrouwen heeft vastgelegd, die 
door Jezus wordt getroost in de achtste 
kruiswegstatie in de kerk van Goes (zie 
foto hiernaast, niet geplaatst op de 
website). 
 
Met de manier van kijken, die Diana hier 
ontwikkelt, leer ik ook zien naar 
bepaalde details, die mij eerder zijn 
ontgaan. 
 



 

,,De troost die uitgaat van de treurende vrouw,’’ verduidelijkt Diana, ,,probeer ik door te 
geven door haar op een bepaalde manier vast te leggen in mijn foto's. Die troost ervaar 
ik op het moment dat ik de foto maak, maar kan ook later – als ik thuis de foto's aan het 
bewerken ben – nog eens terug komen. Want ook het bewerken brengt de sfeer van 
contemplatie, van stilte en gebed, weer even terug. Tijdens het bewerken ben ik weer 
terug op die plek. Zo is het bezig zijn met kerkfotografie een dubbele mogelijkheid om 
tot inkeer en gebed te komen.’’ 
 
In deze serie vraaggesprekken probeer ik steeds op zoek te gaan naar wat voor 
mensen de drive is om datgene te doen waar ze graag hun energie in steken. 
Deze gedrevenheid is  -in mijn beleving-  telkens weer een uiting van de werking 
van de heilige Geest. Misschien vinden sommige mensen deze opvatting wat ver 
gezocht. Maar het is precies deze Geest, die de tijden stuwt en mensen inspireert. 
Met haar prachtige foto's brengt Diana deze inspiratie wat mij betreft op een 
bijzondere manier in beeld: dat fotografie een vorm van bidden kan zijn. 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

Reactie van de Franse bisschoppen op de aanslag in Nice 

De woordvoerder van de Franse bisschoppen herinnert eraan dat extremisten al 

eerder kerken hebben aangevallen en gelovigen hebben vermoord. 
 
De Bisschoppenconferentie van Frankrijk (CEF)  reageert met ontzetting op de aanslag 
in Nice. Volgens de eerste reconstructie stapte gistermorgen een man, gewapend met 
een mes, de Onze Lieve Vrouw Tenhemelopnemingbasiliek in Nice binnen. Vrijwel 
meteen daarna viel hij kerkgangers op een barbaarse manier aan. Een kerkganger 
werd de keel doorgesneden. Een gewonde vrouw wist nog naar een café recht 
tegenover de kerk te ontsnappen, maar overleed daar ter plaatse. 

Voor heel Frankrijk zijn veiligheidsmaatregelen afgekondigd, waarbij niet alleen 
kerken, maar zelfs ook crèches worden gesloten. 
 
Er heerst groot verdriet na deze nieuwe aanval, waarbij opnieuw een kerk wordt 
aangevallen. Wij moeten onze krachten bundelen. Dit is een zware beproeving, niet 
alleen voor de gelovigen, maar voor alle inwoners van Frankrijk. 
 
De Franse bisschoppen publiceerden om 11 uur een verklaring waarin zij spreken 
van een onvoorstelbare daad. Dit moet ons aansporen om het terrorisme te bestrijden, 
maar het is ook een urgente aansporing om ons op een concrete manier in te zetten 
voor broederlijkheid in ons land. Bisschop André Marceau van Nice spreekt van een 
gruwelijke terroristische daad binnen de muren van de Notre-Damebasiliek, nauwelijks 
enkele dagen na de wrede moord op leerkracht Samuel Paty. Mijn verdriet als mens is 
oneindig over datgene waartoe andere wezens, mensen genaamd, in staat zijn. 
 
Momenteel zijn alle kerken in Nice tot nader order gesloten en onder politiebescherming 
geplaatst. Mijn gebed gaat uit naar de slachtoffers, hun geliefden en de politie die in de 
frontlinie staat bij deze tragedie, maar ook naar alle priesters en gelovigen die in hun 
geloof en hun hoop getroffen werden. Moge de geest van vergeving van Christus 
zegevieren in het licht van deze barbaarse daden. 
 
Doodsklok 
In heel Frankrijk luidden gistermiddag om 15 uur de kerkklokken ter nagedachtenis van 
de dodelijke aanslag in Nice. Dat gebeurt op verzoek van de Franse Bisschoppen-
conferentie (CEF). De klokken werden niet toevallig om 15 uur geluid, het was 
symbolisch omdat dat ook het uur was van Christus’ dood, staat te lezen in een 
communiqué van de CEF. 
 
Vaticaan 
Ook het Vaticaan heeft ondertussen de aanslag op de Onze Lieve Vrouw Tenhemel-
opnemingbasiliek in Nice veroordeeld. ,,Terrorisme en geweld zullen wij nooit kunnen 
accepteren’’, zegt Matteo Bruni, de woordvoerder van het Vaticaan. ,,Dit is een moment 
van pijn en lijden in een tijd die sowieso al erg verwarrend is. We zullen terrorisme en 
geweld nooit accepteren.’’ Bruni verzekerde de slachtoffers en hun nabestaanden van 
het gebed van paus Franciscus. 
Geboorte van de profeet 

Bron: Kerknet.  



 

Kardinaal Eijk over aangekondigde regeling euthanasie bij 
kinderen: ,,maak de cirkel niet rond’’ 

Minister voor Gezondheidszorg, Hugo de Jonge (CDA), heeft op 13 oktober 

2020 aangekondigd dat hij een nieuwe regeling gaat ontwerpen op het gebied van 
euthanasie bij kinderen van 1 tot 12 jaar. Deze regeling moet er voor zorgen dat 
kinderartsen, die euthanasie verrichten bij kinderen met een uitzichtloos en 
ondraaglijk geacht lijden, onder bepaalde voorwaarden niet strafwaardig zijn. 
Kardinaal Eijk schrijft in een reactie dat hiermee de cirkel rond wordt: euthanasie 
zal dan in Nederland toepasbaar zijn voor alle leeftijden. 
 
Kardinaal Eijk roept op de cirkel niet rond te maken en daarmee de aankondigde 
regeling niet te ontwerpen, dit vanuit de verwachting dat ook deze regeling niet de 
laatste stap in de euthanasiediscussie zal zijn. De tijd laat zien dat er sprake is van een 
glijdende schaal waarbij sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw de mogelijkheden 
voor het toepassen van euthanasie en levensbeëindiging steeds verder zijn verruimd. 
 
 
Essentiele waarde 
Kardinaal Eijk schrijft: ,,Wie actieve 
levensbeëindiging verricht wegens een 
bepaalde vorm van lijden, laat het 
principe los dat het leven een essentiële 
waarde is. Daardoor zal men steeds 
weer voor de vraag staan of 
levensbeëindiging bij een mindere vorm 
van lijden ook toepassing zou moeten 
kunnen vinden.  
De geschiedenis van de euthanasie-
discussie in de laatste veertig jaar laat 
zien dat de criteria voor het verrichten 
van euthanasie steeds verder zijn 
opgerekt. Zal hetzelfde op termijn niet 
gebeuren ten aanzien van euthanasie 
bij kinderen?’’ 

Archieffoto: Aartsbisdom Utrecht 

 
Hij vervolgt: ,,Kortom, maak de cirkel 
niet rond. Zet die laatste stap niet, 
waardoor euthanasie toepasbaar wordt 
op alle leeftijden. Mogelijk vergis ik me, 
en is dit waarschijnlijk niet de laatste 
stap op het gebied van euthanasie, 
maar zal deze stap tot weer andere 
stappen leiden.’’ 
 
Lees hier de complete reactie van 
kardinaal Eijk, referent voor medische 
ethiek namens de Nederlandse 
bisschoppenconferentie. 

Bron: rkkerk.nl; redactioneel bewerkt 
door Peter Vrancken 
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COMECE over coronavaccins 

Kwetsbare mensen en gezondheidswerkers moeten voorrang krijgen zodra 

coronavaccins beschikbaar komen. Dat althans onderstreept de Commissie van de 
Bisschoppenconferenties van de Europese Unie (COMECE). 

 
De werkgroep ethiek in pre-coronatijden.     Foto: © COMECE 

Toekomstige coronavaccins moeten beschikbaar, betaalbaar en toegankelijk zijn, vooral 
voor ouderen, zieken en gezondheidswerkers, staat te lezen in een verklaring die 
gepubliceerd werd na het overleg van de Werkgroep Ethiek van de Commissie van 
Bisschoppenconferenties van de Europese Unie (COMECE). Het overleg bracht 
specialisten samen voor een videoconferentie met als thema: De ethische uitdagingen 
van Europa in tijden corona. 
 
Op de onlineconferentie analyseerden de experts het huidige EU-gezondheidsbeleid en 
de mogelijke toekomstige ontwikkelingen ervan. Zij drongen aan op versterking van de 
samenwerking tussen de EU en haar lidstaten op het gebied van gezondheid en het 
waarborgen van de betaalbaarheid, duurzaamheid en zekerheid van de medische en 
farmaceutische voorzieningen. Zij onderschreven ook de vaccinstrategie van de EU, 
waarin de nadruk wordt gelegd op een ethisch verantwoorde productie van vaccins en 
de betaalbaarheid en toegankelijkheid ervan, vooral voor ouderen, zieken en 
zorgverleners. Ze onderstreepten dat de coronapandemie een erg sterke impact heeft 
op ouderen, omdat het jarenlang heeft ontbroken aan een duurzaam beleid om hun 
belangen te bevorderen. 
 
De huidige situatie heeft een grote impact op alle aspecten van ons leven, ook op 
mentaal, fysiek en spiritueel vlak. De pandemie treft ons ongetwijfeld allemaal en heeft 
alle sectoren van de samenleving en de economie onder druk gezet. Ook de katholieke 
Kerk moet daarop inspelen, in het bijzonder door de versterking van de spirituele 
begeleiding van patiënten en gezondheidswerkers. 

Bron: Kerknet 



 

Iedere keer als wij bidden, bidt Jezus met ons en voor ons 

In zijn catechese tijdens de algemene audiëntie van afgelopen woensdag, 28 oktober 

2020,  vroeg de paus te blijven volharden in het gebed, altijd en levenslang. 
 
Geliefde broeders en zusters, goedendag! 
Vandaag, in deze audiëntie, zal ik  -zoals we gedaan hebben bij vorige audiënties-  op 
het podium blijven. Ik zou graag naar benden komen om ieder van jullie te groeten, 
maar we moeten afstand houden. Als ik naar beneden kom, ontstaat meteen een 
toeloop en dat gaat in tegen de voorzorgen die we moeten in acht nemen ten aanzien 
van die ‘dame’ Covid genaamd die ons zoveel pijn doet. Wilt u mij dus verontschuldigen 
dat ik niet afdaal om jullie te groeten. Ik groet jullie van op deze plaats en draag jullie in 
het hart. Dragen jullie mij in het hart en bidt voor mij. Op afstand kan men voor elkaar 
bidden. Dank voor het begrip. 
 
Boetekarakter 
Op onze catecheseweg over het gebed komen we nu, na het Oude Testament 
doorlopen te hebben, bij Jezus. En Jezus bad. Zijn openbaar leven begint met de doop 
in de Jordaan. Alle evangelisten stemmen overeen in het fundamentele belang dat ze 
hechten aan dit gebeuren. Ze zeggen dat heel het volk zich in gebed verzameld had. Ze 
laten verstaan dat deze samenkomst een duidelijk boetekarakter had 
(cf. Mc 1,5; Mt 3,8). Het volk ging naar Johannes om zich, tot vergeving van zonden, te 
laten dopen. Het heeft een boetekarakter van bekering. 
 
Jezus bidt samen met ons 
Het eerste publieke gebaar van Jezus is dus de deelname aan een gezamenlijk gebed 
van het volk. Een gebed van het volk dat zich gaat laten dopen. Een boetvaardig gebed 
waarbij allen beseffen zondaars te zijn. Maar Johannes wilde Hem tegenhouden met de 
woorden: ‘Ik heb uw doopsel nodig, en Gij komt tot mij?’ (Mt 3,14). De Doper weet wie 
Jezus is. Maar Jezus dringt aan. Wat Hij doet, is een gebaar van gehoorzaamheid aan 
de wil van de Vader (v. 15), een gebaar van solidariteit met onze menselijke staat. Hij 
bidt samen met de zondaars van Gods volk. Laten we wel beseffen: Jezus is de 
Gerechte, geen zondaar. Maar Hij is tot bij ons, zondaars, willen afdalen. 
Jezus bidt met ons en wanneer wij bidden bidt Hij samen met ons. Hij is bij ons 
omdat Hij in de hemel voor ons bidt. 
 
Altijd bidt Jezus voor zijn volk, altijd bidt Hij met ons, altijd. Nooit zijn we alleen in ons 
gebed. Altijd bidden we samen met Jezus. Hij blijft niet op de andere oever van de 
stroom  -Ik ben rechtvaardig, jullie zijn zondaars-  om zijn anders-zijn te benadrukken. 
Ver van het ongehoorzame volk. Hij baadt zijn voeten in dezelfde wateren der reiniging. 
Hij handelt als een zondaar. Dat is de grootheid van God die zijn Zoon zendt en die zich 
ontledigt en een zondaar lijkt. 
 
Jezus opent de weg 
Jezus is geen verre God. Hij kan dat niet zijn. De menswording heeft dat op een 
onmiskenbare en menselijk ondenkbare wijze geopenbaard. Door zo zijn zending aan 
te vatten, gaat Jezus aan het hoofd staan van een volk van boetedoeners. Het is alsof 
Hij een bres wil slaan waardoor wij allen, na Hem, de moed moeten hebben verder te 
gaan. Maar de weg, het pad is moeilijk. Maar Hij gaat voor en opent de weg. 
De Catechismus van de Katholieke Kerk verklaart dat dit de nieuwheid is van de volheid 
der tijden. Er wordt gezegd: het kinderlijke gebed dat de Vader verwacht van zijn 
kinderen, zal uiteindelijk doorleefd worden door de eniggeboren Zoon zelf, in zijn 
mensheid, met en voor de mensen. (CKK n. 2599). Jezus bidt met ons. 



 

Laten we dit goed in ons hoofd en ons hart bewaren: Jezus bidt met ons. 
 
Volk van zondaars 
Op die dag, op de oever van de Jordaan, is heel de mensheid aanwezig met haar 
onuitgesproken verzuchtingen naar gebed. Het is vooral een volk van zondaars. Zij die 
dachten niet door God bemind te kunnen worden. Zij die niet over de drempel van de 
tempel durfden stappen. Zij die niet bidden omdat zij meenden daartoe niet waardig te 
zijn. Jezus is voor allen gekomen, ook voor hen. Hij begint door zich bij hen te voegen, 
als voorman. 
 
Jezus woont eeuwig in de Vader 
Vooral het evangelie volgens Lucas benadrukt het gebedsklimaat waarin het doopsel 
van Jezus gebeurt: Terwijl al het volk zich liet dopen, en Jezus na zijn doop in gebed 
was, geschiedde het dat de hemel openging (3,21). Door te bidden, opent Jezus de 
poort van de hemel en doorheen die bres daalt de Heilige Geest neer. En uit den hoge 
verkondigt een stem deze prachtige waarheid: Gij zijt mijn Zoon, de welbeminde, in U 
heb ik mijn behagen gesteld. (v. 22). Deze eenvoudige uitspraak bevat een enorme 
schat: het helpt ons iets vermoeden van het mysterie van Jezus en van zijn hart dat 
steeds op de Vader is gericht. In de wervelwind van het leven en van de wereld die 
Hem zal veroordelen, ook tijdens de meest droevige en zware ervaringen die Hij zal 
ondergaan, ook wanneer Hij ervaart geen plaats te hebben om zijn hoofd neer te leggen 
(cf. Mt 8,20), ook wanneer rondom Hem haat en vervolging losbarsten, zal Jezus nooit 
verstoken zijn van een toevluchtsoord: Hij woont eeuwig in de Vader. 
 
Ziehier de unieke grootheid van het gebed van Jezus: de Heilige Geest neemt bezit van 
zijn persoon en de stem van de Vader bevestigt dat Hij de beminde is, de Zoon waarin 
Hij zich ten volle weerspiegelt. 
 
Dit gebed van Jezus dat op de oevers van de Jordaan geheel persoonlijk is  -en zo 
gedurende heel zijn aardse leven zal blijven-  wordt met Pinksteren door de genade het 
gebed van allen die in Christus zijn gedoopt. Hijzelf heeft voor ons deze gave verkregen 
en nodigt ons uit te bidden zoals Hij bad. 
 
Voorspreker 
Daarom, als we ons tijdens een gebedsavond vermoeid en leeg voelen, als we de 
indruk hebben, dat het leven totaal nutteloos is geweest, op dat ogenblik moeten we 
smeken dat het gebed van Jezus ook het onze wordt. Vandaag kan ik niet bidden, ik 
weet niet wat te doen, het lukt me niet, ik voel me onwaardig. In dergelijke situatie moet 
men zich aan Hem toevertrouwen opdat Hij voor ons zou bidden. Op dat ogenblik staat 
Hij vóór de Vader in gebed voor ons. Hij is de voorspreker. Hij laat voor ons aan de 
Vader de wonden zien. Laten we daarop vertrouwen! 
 
Als we vertrouwen, zullen we uit de hemel een stem horen, veel luider dan diegene die 
uit onze diepten opstijgt, en we zullen die stem tedere woorden horen fluisteren: ‘Jij 
bent de geliefde van God, jij bent kind, jij bent de vreugde van de Vader der hemelen’. 
 
Juist voor ons, voor ieder van ons, weergalmt het woord van de Vader, ook al zouden 
we door allen verstoten worden, zondaars van de ergste soort. Jezus daalde niet voor 
Zichzelf af in de wateren van de Jordaan, maar voor ons allen. Het was het hele volk 
van God dat tot de Jordaan naderde om te bidden, om vergiffenis te vragen, om het 
doopsel van vergeving te ontvangen. En zoals een theoloog zegt, ze naderden de 
Jordaan met naakte ziel en naakte voeten. Dat is nederigheid. Om te bidden is 
nederigheid nodig. 



 

 
 
Hij heeft, zoals Mozes de wateren van de Rode Zee heeft geopend, de hemelen 
geopend zodat wij, na Hem, zouden kunnen verdergaan. Jezus heeft ons zijn eigen 
gebed geschonken, zijn liefdesgesprek met de Vader. Hij heeft het ons geschonken als 
een zaadje van de Drie-eenheid dat wortel wil schieten in ons hart. Laten we het 
verwelkomen. Laten we dit geschenk onthalen, het geschenk van het gebed. Steeds 
met Hem. En we zullen ons niet vergissen. 

Vertaling uit het Italiaans door Marcel De Pauw msc 

Bron: Kerknet 
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Natuurlijk als eerste met het laatste nieuws! 

 

 



 

 

 

 
 

 

■ 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. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Vrijheid zonder wijsheid 
is losbandigheid!! 
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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 
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