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Bid mee met de bisschoppen

In deze Coronatijd kunt u onderstaand gebed voor de slachtoffers van Corona en
hun familieleden met de bisschoppen meebidden.

Lezingen en overweging hierbij van de 32e zondag door het
jaar, A- cyclus, 9 november 2021.
El: Wijsheid 6, 12-16- Psalm 63- TL. 1 Tessalonicenzen 4, 1318- H.E. Mt.25,1-13
Beste mensen,
We leven in boeiende maar moeilijke tijden. Weer kondigen regeringen strenge
maatregelen af die ons sociaal gedrag moeten beïnvloeden zodat een schadelijk virus
voor de mensen eronder te krijgen. We worden opgeroepen om waakzaam te zijn. En
dan wordt niet een passief afwachten bedoeld maar een actief opletten op de ander, op
elkaar. We worden opgeroepen om speciaal te letten op ouderen in onze omgeving of
verder weg. Om contact te houden met elkaar niet door drukke fysieke ontmoetingen
maar door juist afstand te houden en slechts een bekende te ontmoeten in de eigen
ruimte. Contact houden is in onze tijd uitgebreid mogelijk door bijvoorbeeld facetimen,
e- mails schrijven, druk gebruik te maken van sociale media. Maar we kunnen dit ook
doen door elkaar een kaartje te sturen. Of door ouderwets elkaar een brief te sturen.
Zoals in vroeger tijden!
Zoals in de tijd van Paulus. Toen was het schrijven van een brief HET middel om
gevoelens, gedachten ,redeneringen vast te leggen en elkaar mede te delen als je niet
direct in de buurt was. Vandaag lezen we uit het oudste christelijke geschrift van de
hand van de apostel Paulus. Hij schreef een brief, waarschijnlijk uit de stad Athene, aan
de jonge gemeenschap van christenen in de stad Tessalonica, nu Tessalonici, in het
jaar 50 na Christus. Een pastorale brief. Een geheel nieuwe stijl in de literatuur. Hij
schreef die brief om de jonge gemeenschap van christenen te bemoedigen maar ook
om hen te helpen bij het oplossen van problemen. Zo leefden velen in die tijd in de
verwachting van de spoedige komst van het rijk van Christus. Ze wachten passief
hierop. Paulus spoort hen aan om waakzaam te zijn, niet passief afwachten maar juist
door sociaal en actief te zijn. Door hard mee te werken aan een levende zorgende
gemeenschap in de zin van Jezus Christus.
Ook bij Mt. lezen we over een houding van waakzaamheid. ( de evangelies zijn later
geschreven dan de brieven van Paulus ook al staan ze in onze bijbels voor de brieven
van hem!). Hij laat Jezus een crisisparabel vertellen over de ‘dwaze’ en ‘wijze’ meisjes. (
niet domme en verstandige meisjes want het geloof is geen intellectueel bedrijf!)
Hiermee stelt hij aan de orde wie er gereed is voor zijn taak als het Rijk Gods komt. En
dat komt als een verrassing. Het komt erop aan dat je de juiste keuze gemaakt hebt. De
‘dwaze’ meisjes hebben te weinig olie meegenomen om de fakkels te kunnen laten
branden. Deze fakkels moeten in olie gedrenkt worden om aan te steken. Deze fakkels
moeten branden bij het huwelijksfeest. De ‘dwaze’ meisjes waren niet gereed voor hun
taak stelt Mattheus. Mattheus bewerkt de parabel echter zo dat de bruidegom niet God
maar Jezus is en plaatst zijn komst als rechter bij het einde der tijden. Mt richt de
parabel op de kerkgemeenschap van zijn tijd, waarin de ongerechtigheid toeneemt en
de liefde begint te verkoelen ( zie Mt 24, 12). Vandaar het strenge slot van de parabel.
In plaats van een oproep tot gereed zijn bij de komst van het Rijk Gods, is de parabel
een aansporing tot permanente waakzaamheid geworden, een strenge waarschuwing
in verband met het eindoordeel: “Weest dus waakzaam, want Gij kent dag noch uur”.
Met waakzaamheid bedoelt ook Mattheus: actieve dienstbaarheid, werkzame inzet. De
olie die bij de fakkels hoort, wordt een allegorische verwijzing naar de ‘goede werken’
die bij het geloof horen.

Juist in deze moeilijke tijden waarin sociaal contact beperkt moet worden om
besmetting dus ziek worden te voorkomen en daarmede de druk op de ziekenzorg
worden wij opgeroepen om op een andere manier actief dienstbaar te zijn voor elkaar.
Door goede werken aan elkaar te doen. Juist wij christenen hebben een opdracht hierin
en mogen ons aangesproken voelen door de oproep van vele regeringsleiders. Zo
helpen we mee aan een hemel op aarde.
En u allen hebt daartoe mogelijkheden. Misschien ook door heerlijk ouderwets een
kaart te sturen, een brief te schrijven aan iemand die al lang geen post meer heeft
gehad, door contact te leggen.
Sterkte in deze tijden maar ook: blijf lachen want een dag niet gelachten is een
dag niet geleefd.
Sterkte aan alle zieken, aan allen die mogen herstellen van Corona of een andere
ziekte.

René Heinrichs, aalmoezenier b.d.

Raad van Kerken komt met Woorden van Hoop en Troost
voor tweede golf Covid-19

Nu de tweede golf van Covid-19 een feit is en velen naar houvast en steun
zoeken in deze onzekere en zware tijd, wil de Raad van Kerken een helder,
gezamenlijk geluid laten klinken. Daarom zendt de Raad sinds 4 november
wekelijks op woensdagavond om 19.00 uur Woorden van Hoop en Troost uit in
korte filmpjes.
Dit is dan de eerste in een serie van korte videofilmpjes van enkele minuten waarin,
afwisselend, kerkelijke vertegenwoordigers een bemoedigende boodschap uitspreken.
Zo hoopt de Raad van Kerken ieder die getroffen is door het coronavirus of de gevolgen
ervan, een hart onder de riem te steken en bij te dragen aan onderlinge verbondenheid
en zorg voor elkaar.
In de eerste aflevering van Woorden van Hoop en Troost sprak mgr. Hans van den
Hende, bisschop van Rotterdam, een woord van bemoediging. Hij refereerde hierin aan
de brief van Paulus aan de Romeinen. Mgr. Van den Hende is referent voor de
Oecumene namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie en afgevaardigde van de
R.-K. Kerk in de plenaire Raad van de Raad van Kerken.
Ga voor de Woorden van Hoop en Troost naar: www.raadvankerken.nl, de
filmpjes zijn daar te zien en te beluisteren.
Bron: rkkerk.nl; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken

Allerzielen 2020

Afgelopen maandagavond werden in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen
en de HH. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg, onze overleden dierbaren
herdacht. Voor iedere overledenen werd, net zoals in voorgaande jaren, een kaars
ontstoken aan de Paaskaars en geplaatst op een standaard.

Foto’s: Jeannette Vrancken

Na afloop konden de nabestaanden het kruisje met de naam van hun dierbare erop en
een mooie roos mee naar huis nemen, samen met een kaartje met daarop alle namen
van hen die afgelopen jaar overleden zijn (en met een mooi gebed op de achterkant).

Allerzielenviering binnen de parochiekernen op Walcheren 2020
Wij gedenken onze dierbaren die wij moeten missen,
Vinden troost bij God en elkaar
Samen hebben wij onze overleden dierbaren in het Licht gezet.

►► Lees verder op de volgende pagina

Coronaveilig
Beide vieringen waren goed georganiseerd, waarbij een aantal vrijwilligers veel energie
gestoken heeft om deze goed en coronaveilig te laten verlopen.

De kaarsen in de standaards

Een roos om mee naar huis te nemen

Dank
Langs deze weg een woord van dank aan iedereen die meegewerkt heeft aan de
viering van Allerzielen afgelopen maandag. Zonder de inzet van het secretariaat, de
bloemengroep, de koster de dames(kaarsen op standaard zetten en kruisjes uitreiken)
heer(cantor)van voorheen de kerngroep, Pastoor De Maat en de inzet van de
werkgroep Leven met Verlies. Zo fijn dat er toch nog vele nabestaanden aanwezig
konden zijn in deze Coronatijd. Ik denk met warme gevoelens terug aan een mooie
viering.
Jeannette Vrancken

Informatieavonden uitgesteld

In de op 15 oktober jl. verschenen extra nieuwbrief zijn verschillende data
genoemd waarop het parochiebestuur nadere inlichtingen zou verschaffen aan
werkgroepen, vrijwilligers en parochianen over de missionaire parochie en de
plannen voor de kerkgebouwen binnen de parochie.
Door de Coronapandemie is het hiervoor noodzakelijke overleg met het bisdom Breda
vertraagd. Daarnaast zijn de maatregelen ter bestrijding van corona afgelopen dinsdag
verzwaard (waar eerder op verlichting werd gehoopt).
Daarom heeft het parochiebestuur besloten alle voorgenomen bijeenkomsten uit
te stellen. Zodra er weer mogelijkheden zijn om de bijeenkomsten opnieuw te
plannen, wordt iedereen zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Dag Lombardstraat 1

Tien jaar lang kon ik hier rustig werken, vieringen voorbereiden, telefoneren naar
parochianen, verslagen maken, e-mails lezen en beantwoorden en vooral: veel vrijwillig
medewerk(st)ers ONTMOETEN want zovelen die zich hier inzetten voor geloof,
gemeenschap, kerk voor liturgie, onderhoud, bloemversiering, secretariaat, koorzang,
gesprekken met mensen, spontaan en op mijn uitnodiging, want in rust en in privacy
die nodig zijn.

De stilte in het stadshart van
Middelburg. door de klanken van het
carillon. Herinnering aan Ine die hier zo
vaak was en zorg droeg voor de
pastorie, als was het haar eigen huis.
Herinneringen aan collega Bernard onze gesprekken hier in de
pastoreskamer- dierbare herinneringen
aan onze collegialiteit, met weemoed en
dankbaarheid draag ik ze met me mee.
De rust en gastvrijheid van de tuin.
De pastorie aan de Lombardstraat 1
krijgt binnenkort een nieuwe bewoner.
Hier in de pastoreskamer ruim ik de
laatste boeken en papieren op en maak
mijn bureau leeg. Wat de werkkamer
betreft zal ik dan verhuizen. De
komende weken zal ik vanuit thuis
werken. Het parochiebestuur zoekt een
spreekkamer voor me.
Ik houd U/jullie op de hoogte.
Lombardstraat 1, het was een fijne plek
voor mij om te werken! In het hart van
de stad.

Ria Mangnus,
Pastor

'De mis missen'

Digitale liturgie en geestelijke communie helpen ons om verlangend uit te kijken
naar de échte samenkomst en de sacramentele communie.

Tekst: Prof. dr. Joris Geldhof (Kerknet)

In deze bevreemdende tijden van een nooit geziene confrontatie met een pandemie
worden we als christenen eigenlijk in ons hart geraakt. Alle begrip natuurlijk voor de
maatregelen die de overheden treffen, daarover mag niet de minste twijfel rijzen. Het is
van het allergrootste belang om solidair te zijn, in goede en in kwade dagen, en om
onze solidariteit vooral aan de armen, de zieken en de kwetsbaren te betuigen in woord
en daad. De onbaatzuchtige inzet van zorgverstrekkers verdient het volste respect.
En toch knaagt er iets
Dat ‘iets’ kunnen we benoemen wanneer we ons realiseren wat ‘kerk-zijn’ eigenlijk
betekent. Het Griekse woord ekklesia verwijst naar de idee van samengeroepen
worden. De kerk is inderdaad, zowel in etymologische zin als in essentie, de
gemeenschap van mensen die door God samengeroepen worden. Hij is de Heer en wij
zijn volk.
Van in het prilste begin van het christendom is het vormen van ‘kerk’ gekoppeld
geweest aan de effectieve samenkomst van gelovigen op zondag, de dag van de
verrijzenis. Voor die handeling is de – eveneens Griekse – term synaxis gebruikt (die
trouwens niet toevallig verwant is met synagoge). Tijdens de bijeenkomst lazen
christenen uit de Schriften en hieven ze gebeden aan, met vooral aandacht voor het
dankgebed. Ze bekrachtigden de band met God en met elkaar door de nuttiging van
brood en wijn, waarin ze het lichaam en bloed van Christus herkenden.
De geschiedenis van die verzamelingen en vergaderingen – we spreken toch snel van
minstens 100.000 zondagen – heeft een erg ingewikkeld beeld opgeleverd van de
rituele structuur en samenstelling van de zondagsbijeenkomsten en eucharistievieringen. Maar je kan veilig stellen dat er altijd vier elementen geweest zijn die eruit
sprongen: lezing uit Bijbel (met naderhand een duidelijke klemtoon op het evangelie),
bidden en communie met wijn en brood. Het vierde element is tevens het eerste: de
effectieve, fysieke samenkomst van christenen op één plek.
Lichaam van Christus
Precies in dat laatste element worden we vandaag onzacht op de proef gesteld.
Christenen kunnen bidden, de Schrift lezen, elkaar contacteren en ondersteunen en
daden van solidariteit ondernemen. Maar ze kunnen niet samenkomen om de
communie te ontvangen en op die manier ‘Lichaam van Christus’ te ‘worden’. Dat zijn
hoogst uitzonderlijke omstandigheden, die inderdaad de kern van ons christen-zijn
raken.
Dat de communie wordt losgetrokken van het bidden en de schriftlezing, dat is in de
geschiedenis al vaker gebeurd. In sommige tijden leefde namelijk een aanvoelen dat
men nauwelijks waard was om de Heer te ontvangen. Toen was een frequente

communie eerder de uitzondering dan de regel, althans voor de leken… Maar dat het
samenkomen op zondag zelf op zo’n grote schaal onmogelijk want onverantwoord is,
dat is toch een nieuw gegeven.
Desalniettemin is de traditie steeds vindingrijk geweest en zijn er altijd manieren
gevonden om met ongewone situaties om te gaan. Een traditie móet namelijk creatief
zijn als ze de wederwaardigheden van de tijden wil trotseren.
Geestelijke communie
Zo kent de traditie de praktijk van de
‘geestelijke communie’ (communio
spiritualis). Die bestaat in wezen uit
een innerlijk gebed waaruit het
verlangen blijkt om te communiceren
wanneer het ontvangen van de
‘sacramentele communie’ – het brood
en de wijn – niet mogelijk of niet
toegelaten is.
Vele theologen en spirituele leidsfiguren
hebben die praktijk aangemoedigd.
Bonaventura en Thomas van Aquino
hebben erover nagedacht; Teresa van
Avila en François de Sales waren er
voorstander van; Alfonsus de Liguori
stimuleerde zelfs het regelmatige
bezoek aan het tabernakel om er tot
Jezus te bidden en er de geestelijke
communie te ontvangen.
Ook concilies en pausen – het meest
recent nog Johannes Paulus II en
Benedictus XVI – hebben er in positieve
zin over gesproken. Er is dus heel wat
waarop we kunnen bogen.

De vraag is in welke zin de geestelijke communie ons vandaag tijdens de coronacrisis
een handvat kan reiken om met het missen van de mis die ons zo dierbaar is, om te
gaan. Dát dit element uit de traditie ons kan helpen, staat mijns inziens vast. Maar ik
koppel er graag drie overwegingen aan vast.
Drie overwegingen
1. De geestelijke communie kan nooit een vervanging zijn van de sacramentele
communie. In persoonlijk gebed het verlangen uitdrukken om de Heer te
ontvangen die ons altijd nabij is, is uitermate zinvol en zelfs aan te raden. Maar in
dat verlangen zou toch een hunker moeten meeklinken naar het ontvangen van
het lichaam en bloed van Christus in de eucharistie. Overigens hebben zowat
alle vermelde denkers en heiligen de geestelijke communie geduid onder de
modus van het verlangen. De geestelijke communie bereidt voor op de
sacramentele communie. En zo kunnen we dus reikhalzend uitkijken naar het
moment dat we opnieuw zullen samenkomen voor de zondagseucharistie.

2. Het is natuurlijk optimaal dat de andere ingrediënten van een eucharistieviering
niet inboeten bij een geestelijke communie. Het verdient dus aanbeveling om
regelmatig de Schriften te openen en ze zorgvuldig in gebed te overwegen. Er
zijn vele leesschema’s beschikbaar, maar die van het getijdengebed en het
zondagslectionarium verdienen uiteraard de voorkeur.
3. De geestelijke communie zou niet los mogen staan van blijken van naastenliefde
en solidariteit. Hoe onnatuurlijk het ook aanvoelt, bestaan die blijken er vandaag
in om elkaar net niet lichamelijk te ontmoeten, tenzij er directe hulp geboden
moet worden. In die zin kan de geestelijke communie als verlangend uitkijken
naar sacramentele communie zelfs richtinggevend zijn. Ze kan ons inspireren
om, zodra het weer kan, met nog meer vuur dan tevoren de ander op alle
mogelijke manieren dienstbaar te zijn.
Jezus, tot zo gauw mogelijk!
Het Is dus allemaal een beetje zoals het telefoontje of het Skype-gesprek van kinderen
met hun grootouders vandaag vooruitloopt op de warme knuffel bij het weerzien ná de
crisis. Het digitale kunnen vervangt de fysieke ontmoeting niet, zoals een berichtje nooit
hetzelfde is als een omarming of een secondje op de schoot. Maar hoe groot zal de
vreugde om de knuffel zijn als er geen berichtjes meer gestuurd moeten worden? Zó
groot zal onze blijdschap zijn als wij de mis niet meer moeten missen…

Coronamaatregelen iets verscherpt

Na de persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister Hugo de
Jonge zijn de Coronamaatregelen, zoals die gelden binnen de R.-K. kerken,
nauwelijks veranderd.
Met ingang van afgelopen woensdag 22.00 uur geldt voor huwelijkssluitingen, dat deze
mogen worden bijgewoond door maximaal 20 personen.
Vanaf maandag 9 november a.s. geldt voor uitvaartplechtigheden de verscherpte
maatregel, dat deze kunnen worden bijgewoond door maximaal 30 personen.
Alle overige bepalingen, die zoals die al langer gelden, blijven dus onverminderd
van kracht.

BLIJF OMZIEN NAAR ELKAAR!!

Wil Vlissingen de Wereldwinkel behouden??
Dan vragen wij u onze winkel vaker te bezoeken
voor levensmiddelen of voor originele cadeauartikelen. 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!

Paus Franciscus: ,,Gebed tot God en solidariteit met de
armen en lijdenden niet te scheiden’’

In zijn boodschap voor de vierde Werelddag van de Armen, die komende zondag,
15 november, door de Rooms-Katholieke Kerk wordt gevierd, neemt paus
Franciscus het boek ‘Wijsheid van Jezus Sirach’ als inspiratie. Hij concludeert
daaruit dat het gebed tot God en de solidariteit met de armen en de lijdenden niet
van elkaar te scheiden zijn.
,,Om een eredienst te vieren die de Heer welgevallig is, is het noodzakelijk te erkennen
dat iedere persoon, ook de meest behoeftige en verachte, het ingeprente beeld van
God in zich draagt. Uit deze aandacht komt de gave van de goddelijke zegen voort,
aangetrokken door edelmoedigheid, in praktijk gebracht ten opzichte van de armen.
Daarom mag de tijd die aan het gebed moet worden gewijd, nooit een alibi worden om
de naaste in moeilijkheden te verwaarlozen. Het tegengestelde is waar: de zegen van
de Heer daalt over ons neer en het gebed bereikt zijn doel, wanneer zij gepaard gaan
met de dienst aan de armen’’, zegt de paus.
Strek uw hand uit naar de arme
‘Strek uw hand uit naar de arme’ staat in de Wijsheid van Jezus Sirach (Sir. 7, 32).
Deze oude wijsheid stelt deze woorden voor als een wet om in het leven te volgen. De
paus zegt over deze woorden: ,,Zij weerklinken vandaag met heel hun betekenisvolle
lading om ook ons te helpen de blik te richten op het wezenlijke en de grenzen van
onverschilligheid te overwinnen. De armoede neemt steeds een ander gezicht aan, dat
aandacht vraagt voor steeds verschillende situaties: in iedere situatie kunnen wij de
Heer Jezus ontmoeten, die heeft geopenbaard dat Hij tegenwoordig is in zijn zwakste
broeders en zusters (vgl. Mat. 25, 40).’’
De paus zegt dat de Kerk weliswaar geen alles omvattende oplossingen te bieden
heeft, maar de Kerk biedt met de genade van Christus haar getuigenis en gebaren van
samen delen aan. ,,Zij voelt zich bovendien verplicht de problemen voor het voetlicht te
brengen van hen die niet het noodzakelijke hebben om van te leven. Om iedereen te
herinneren aan de grote waarde van het gemeenschappelijk welzijn, is voor christenen
een verplichting voor het leven, die wordt gerealiseerd in het streven om niemand te
vergeten van degenen wier menszijn wordt geschonden omdat niet aan hun
basisbehoeften wordt voldaan.’’
Lees hier de hele boodschap van de Heilige Vader Franciscus voor de vierde
Werelddag van de armen.
Bron: rkkerk.nl; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken

Geen nieuwsbrief ontvangen?
Onze verontschuldigingen.
Stuur een e-mailbericht naar rkwalcheren@zeelandnet.nl
En we bezorgen de nieuwsbrief omgaand!

Wie was San Pellegrino, die zijn naam gaf aan het beroemde
water?

De groene flessen water van San Pellegrino en hun etiket zijn een icoon geworden.
Maar wist je dat ze hun naam ontlenen aan een Franse heilige?
San Pellegrino Terme is een gemeente in het noorden van Italië, onderdeel van
Bergamo. Ze werd in de 8ste eeuw gesticht en genoemd naar Saint Peregrine.
Daarmee wordt niét Saint Peregrine Lazioso bedoeld, de Italiaanse heilige (1260-1345)
die op miraculeuze wijze van kanker genas en de patroonheilige werd voor patiënten
met kanker of aids.
De Peregrine van het bronwater leefde een millennium eerder, was de eerste bisschop
van Auxerre en stierf wellicht rond 300. Hij zou door de paus naar het zuiden van Gallië
zijn gestuurd om er het evangelie te verkondigen, maar de marteldood zijn gestorven
tijdens de christenvervolging onder Diocletianus.
Onderzocht door Da Vinci
Het water van San Pellegrino werd al in de 14de eeuw verhandeld. In 1509 bezocht
Leonardo da Vinci het stadje om het water te proeven en te onderzoeken op de
geneeskundige eigenschappen die het werd toegedicht. Volgens de overlevering
noemde hij het water 'miraculeus', al is daar bitter weinig bewijs van te vinden. Wel
zeker is dat er in 1899 een fabriek werd opgericht om het water te bottelen en te
verdelen en werd San Pellegrino Terme gepromoot als kuuroord. Op het iconische
etiket zie je het jaartal 1899, samen met de voorgevel van het statige casino dat werd
gebouwd om de gegoede gasten te kunnen vermaken.
Het water van San Pellegrino wordt momenteel geëxporteerd naar de hele wereld:
1 miljard flessen per jaar!
Bron: Kerknet

Reageren op een artikel?
Mail de redactie op het juiste, veilige adres:
rkwalcheren@zeelandnet.nl

Lezen en bidden van Allerheiligen tot Kerstmis [boek]

V

' an Allerheiligen tot Kerstmis, bidden in tijden van afstand en verwarring' is nog
voor de publicatie al een bestseller van 18.000 exemplaren.

Tekst: Lieve Wouters (Kerknet)

,,De huidige toestand maakt ons sprakeloos’', zegt Leo Fijen bij de uitgave van zijn
nieuwe boek. In zulke onzekere tijden geven rituelen houvast. Nu ook de kerken zo
goed als dicht zijn, moet het niet verbazen dat mensen moedeloos worden. Maar het
oudste ritueel kan iedereen overal uitvoeren: de handen vouwen en bidden.
Dat bracht de presentator van christelijke programma's op het idee om een boek samen
te stellen met gebeden en bezinningsteksten van bekende Nederlandse en Belgische
gelovigen bij de sterke tijden van Allerheiligen tot Driekoningen. Het boek verschijnt op
het juiste moment, zo blijkt uit de stormloop nog voor de uitgave.

,,Als christenen is het op dit moment
onze belangrijkste taak
om te bidden in huiselijke kring als
teken van hoop in een
moedeloze wereld.’’ Leo Fijen

Vaak zijn er al gebedenboeken uitgegeven bij de advent, Kerstmis of Pasen. Maar van
Allerheiligen tot het einde van de kersttijd is een originele insteek. Een insteek die past
bij deze tijd van afscheid nemen, niet alleen van veel dierbaren maar ook van een
zekere onbezorgde levensstijl. Waar Allerheiligen en Allerzielen het verdriet ernstig
nemen, bieden gedenkdagen zoals die voor de heilige Willibrord of Maarten weer moed.
En de advent opent een nieuw perspectief van hoop en verwachting.
Op die weg wordt de lezer meegenomen door abten, abdissen, bisschoppen en zo
meer. Maar de meest opvallende naam op de kaft is toch die van Herman Finkers. De
Twentse cabaretier, die zich al liet opmerken met de organisatie van stijlvolle
gregoriaanse missen, stuurde twee Mariagebeden in. We geven er al eentje weg. Deze
leest u op de volgende pagina.

Als ik denk dat ik doodga
Als ik denk dat ik doodga,
niet meer weet wat ik moet,
eerder dan ’t Onze Vader
bid ik een Weesgegroet.
Als het angstzweet me uitbreekt,
en m’n hart gaat tekeer,
dan roep ik: ‘O, Moeder’,
zelden: ‘O, Heer.’
Want de Heer is heel goed,
maar ook onverbiddelijk.
Hij reinigt met bloed,

maar zij snapt onmiddellijk
dat een vlek niet zo erg is,
als hij soms schijnt.
Met een dertig graden wasje
vaak al verdwijnt.
Als ik denk dat ik doodga,
niet meer weet wat ik moet,
eerder dan ’t Onze Vader
bid ik een Weesgegroet.
Herman Finkers

Boekverantwoording
Van Allerheiligen tot Kerstmis, Bidden in
tijden van afstand en verwachting, [red.]
Leo Fijen, Uitgeverij Adveniat, Baarn,
2020, 143 p., ISBN 978-94-93161-39-9.
Prijs: € 9.99.

Caritas collecteert voor noden in onze parochie

De Caritascollecte van november is bestemd voor de noden in onze eigen
parochie.
Rekeningnummer: NL 82 RABO 0117 0296 61, t.n.v. Caritas Walcheren, onder
vermelding van Noden parochianen.

Emeritus-bisschop Arturo Lona Reyes (94) overleden

Zaterdag 31 oktober 2020 overleed mgr. Arturo Lona Reyes in Lagunas (Oaxaca)
in Mexico. Mgr. Arturo Lona Reyes was emeritus-bisschop van het ZuidMexicaanse bisdom Tehuantepec. Hij stierf een dag voor zijn vijfennegentigste
verjaardag.
Bij gelegenheid van het twintigjarig bisschopsjubileum van onze bisschop Ernst, op 17
december 1987, knoopte het bisdom Breda banden aan met het bisdom Tehuantepec.
Men noemde deze koppeling Intercambio (uitwisseling). Beide bisdommen wisselden
onderling, op basis van gelijkwaardigheid, pastorale plannen uit om zo van elkaar te
leren.
De keuze voor het bisdom Tehuantepec was met name ingegeven door de grote
sociale bewogenheid van Arturo Lona Reyes. Hij combineerde een diep geloof met een
groot maatschappelijk engagement. Hij zette zich met name in voor de rechten van de
Indiaanse bevolking en de landlozen. Zijn gelovigen noemden hem de ,,bisschop van
de armen.’’
Beide bisdommen gingen de Intercambio aan voor een periode van tien jaar. Zowel
bisschop Ernst als zijn opvolger bisschop Muskens hebben het bisdom Tehuantepec
bezocht. In april 1998 bracht een delegatie uit Mexico een afscheidsbezoek aan het
bisdom Breda. Daarna bleven op parochieel niveau contacten met het Mexicaanse
bisdom bestaan. In 1999 maakte een groep jongeren uit het bisdom Breda nog een reis
naar Mexico.
Vincent Schoenmakers, emeritus vicaris-generaal van het bisdom Breda, was nauw
betrokken bij deze Intercambio. Hij noemt bisschop Arturo Lona Reyes een groot
pleitbezorger voor armen en verdrukten. ,,In die zin kan hij gezien worden in de lijn van
Helder Camara (1907-1999), aartsbisschop van Olinda en Recife in Brazilië en ook van
de heilige Oscar Romero (1917-1980), aartsbisschop van San Salvador in El Salvador,
die in 1980 vermoord is.’’
Bisschop Arturo Lona Reyes werd op 15 augustus 1952 tot priester gewijd. Op 4
mei 1971 benoemde paus Paulus VI hem tot bisschop van Tehunatepec. Hij ging
met emeritaat op 25 november 2000.
Bron: Bisdom Breda; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken

Reageren op een artikel in deze nieuwsbrief?
Stuur uw e-mail naar rkwalcheren@zeelandnet.nl

Condoleances en gebed namens bisschoppenconferentie
voor slachtoffers in Nice

De voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, mgr. J. van den
Hende, heeft condoleances gestuurd naar mgr. André Marceau, de bisschop van
Nice in verband met de aanslag die daar op 29 oktober plaatsvond in een basiliek.
Daarbij kwamen drie mensen om het leven. Namens de bisschoppenconferentie
verzekert mgr. Van den Hende zijn Franse ambtgenoot van zijn verbondenheid in
gebed voor de slachtoffers, hun families en de parochianen van de basiliek.
Hij spreekt verder de hoop uit dat in de reactie op de schok van deze aanslag de geest
van solidariteit en liefde sterker zal zijn dan de emoties van woede en angst. De schok
over de gruwelijke aanval in de basiliek Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming is groot.
Drie gelovigen werden omgebracht door een aanvaller met een mes.
De Franse Bisschoppenconferentie liet kort na de aanslag weten: ,,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. … 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’’.

Geen vieringen in wintermaanden in Willibrordkapel in
Domburg

Evenals in de vorige winter zullen er ook nu in de maanden november 2020 tot
en met februari 2021 geen vieringen worden gehouden in de Willibrordkapel in
Domburg.
Hierop is een uitzondering: op vrijdag 25 december 2020, eerste kerstdag, is er wel een
kerstviering. Deze begint om 10.00 uur.

BLIJF OMZIEN NAAR ELKAAR!!

Verkoop tweedekans spullen bij PKN in Oost-Souburg

Vandaag, vrijdag 6 november en morgen, 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 Coronaveiligheidsregels. Dat betekent, dat een beperkt aantal mensen tegelijk de tuin kan bezoeken.
Uiteraard geldt ook hier de 1,5 meter afstandsregel.

Wilt u wekelijks voor
aantrekkelijke
tarieven adverteren in deze
nieuwsbrief?

Neem contact op met Herman
Maas: telefoon 0118 – 43 03 77

Nieuwsbrief H. Maria Parochie Walcheren
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.

■

Vrijdag 25 december 2020 (10.00 uur)
Kerstviering in de Willibrordkapel in Domburg.

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.

Begin nooit je dag
met de scherven van gisteren!!

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.
13-37-935

