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Voor de zeer snelle beslissers……

In onze vorige nieuwsbrief besteedden we aandacht aan het door televisiepresentator Leo Fijen geschreven boekje 'Van Allerheiligen tot Kerstmis, bidden
in tijden van afstand en verwarring'. Dit boekje kost bij uitgeverij Adveniat € 9.99.

,,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

Snelle beslissers kunnen het boekje ook kopen bij de secretariaten in Middelburg en
Vlissingen en wel voor de speciale prijs van slechts vijf euro. Op de laatste pagina van
deze nieuwsbrief leest u de openingstijden van de secretariaten. Haast u, want er is
maar een zeer beperkt aantal boekjes beschikbaar! Wellicht is het, om teleurstelling te
voorkomen, raadzaam om tevoren even telefonisch contact op te nemen.

Lezingen en overweging hierbij van de 33e zondag door het
jaar, A- cyclus, 15 november 2020.
EL: Spreuken 31, 10-31; Psalm 128; TL: 1 Tessalonicenzen
5,1-6; Ev: Mt. 25, 14-30.
Tekst: René Heinrichs, aalmoezenier b.d.

De liturgiecommissie van de Nederlandse kerkprovincie heeft een smalle selectie
gemaakt uit Spreuken 31. Ik meen het hele hoofdstuk te doen lezen om recht en eer te
doen aan de Sterke Vrouw.
Paus Franciscus heeft deze dag uitgekozen als jaarlijks terugkerende dag van de
armen als voorbereiding op het feest van Christus Koning, die zich geïdentificeerd heeft
met de geringe en arme mens en ons richt op werken van barmhartigheid.
Wat krijgen we door middel van media en sociale media toch erg veel nieuws dagelijks
en wekelijks te verwerken! Nauwelijks ben je bekomen van het ene spraakmakende
nieuwsfeit of het andere je ontroerende nieuws trekt alweer de aandacht.
Zo bleef bij mij in de stroom van de berichten deze week niet hangen het beeld van
president Trump die golft terwijl het nieuws dat hij de verkiezingen verloren heeft
bekend wordt gemaakt via de nieuwszenders, noch het vreselijke gedoe aangaande de
LHTB uitspraken van minister Slob of ander nieuws maar het bericht met foto in de
krant waarop een zoon van een slagerijhouder een Roemeense jongeman in elkaar
slaat! Dat beeld maakte me woedend. Hoe kan het bestaan dat iemand in elkaar
geslagen wordt, in het algemeen maar zeker als het alleen maar gaat om iemand die
vanwege ziekte niet kan werken? Het is een beeld van moderne slavernij.( hoe leiders
van christengemeenten in andere eeuwen, en misschien nu nog, het voor hun geweten
kunnen verantwoorden om mensen aan te zetten tot slavernij en dit goed praten , ja
zelfs zien als Gods wens, is en blijft voor mij een raadsel.) Dit raakte me omdat ik
christen probeer te zijn. Daarover gaan ook de lezingen van vandaag. Uit hoofdstuk 25.
Daar worden we voorbereid op de toetsing die zal plaatsvinden op het einde van ons
leven en op de dag van de algehele verrijzenis.
De lezing uit het evangelie van Mattheus roept ons, net als vorige week op, om
waakzaam te zijn. En u weet dat dit betekent: actief meewerken aan de komst van het
Koninkrijk van God. Vandaag lezen we de parabel van de talenten. Een talent was de
munt met de grootste waarde in de Griekse wereld. Het gaat dan om heel veel geld. De
heer in het evangelie geeft zijn slaven veel verantwoordelijkheid en roept hen op
daarmee actief om te gaan. Hij wordt dan ook boos als hij merkt dat een iemand er met
zijn pet naar gegooid heeft en niets met zijn talent gedaan heeft. Maar wat is er met die
man aan de hand?
Hij is bang. Hij is zo verschrikkelijk bang dat hij geen risico durft te nemen. Hij verbergt
zijn talent en is blij dat hij het terug kan geven aan zijn heer. God dank, hij is er vanaf.
Die man komt vanwege zijn angst niet tot ontplooiing.

En Jezus, die volgens Mattheus deze parabel tegen zijn leerlingen uitsprak, veroordeelt
het gedrag van deze mens die uit angst handelt. Deze parabel zegt ons dus: doe nooit
iets uit angst en laat niets uit angst. Want angst is altijd fout. Het evangelie zegt ons, die
ook vaak uit angst onze mond houden als juist ons woord wordt gevraagd omwille van
de lieve vrede of om wat anderen er wel van zullen zeggen, wees niet bang. Durf jezelf
te zijn. Gebruik je talenten. Jezus is iemand die ons van onze angst wil verlossen.
Daarom kan die heer uit de parabel niet Jezus zijn. Als die heer zegt: je wist toch dat ik
hard ben en oogst waar ik niet heb gezaaid, dan is het duidelijk dat die heer niet Jezus
is! Nee, die heer zijn wij soms als we anderen bang maken, anderen in mekaar slaan.
Dit komt levensgroot uit deze parabel naar ons toe. Maak een ander niet bang. Vraag je
dus dikwijls af: is er iemand bang voor mij? Durft iemand iets niet te doen omdat hij
bang voor me is? Dan zijn wij de oorzaak dat iemand niet zichzelf durft te zijn. Het
evangelie rekent af met alle angstmakerij. En wil zo dat wij kinderen van het Licht
worden.
Dat dit beeld al langer heerste meen ik ook te zien bij dat prachtige hoofdstuk 31 uit het
boek Spreuken. Ik heb het volledige hoofdstuk genomen omdat ik vind dat de keuze die
gemaakt wordt door de liturgieverantwoordelijken niet geheel recht doet aan de tekst
die er staat. Deze tekst is u misschien bekend vanuit de uitvaartliturgie. Daar gebruik ik,
maar ik vermoed vele van mijn vakgenoten, deze veel. Uit dit gehele hoofdstuk rijst
immers een beeld op van een sterkte vrouw die initiatief neemt, die gebruik maakt van
haar talenten, die verantwoordelijkheid durft te nemen, die zich niet tot slaaf laat maken,
die niet bang is maar juist meewerkt om het huishouden en haar gezin tot ontplooiing te
brengen. Zij is een sterke vrouw. Zoals er tegenwoordig veel sterke vrouwen zijn die
juist door hun inzet ervoor zorgen dat gezinnen blijven draaien, dat kinderen warmte
krijgen, dat kinderen tot ontplooiing kunnen komen. Hoe erg moet het voor die vrouwen
zijn als ze niet serieus worden genomen, dat ze zich kapot werken, hollen van het ene
baantje naar baantje en dan nog niet uit de armoede komen bijvoorbeeld. En vergis u
niet. Er zijn in Nederland nog steeds 300.000 huishoudens die ondanks hard werken
niet boven de armoedegrens uitkomen. (en dan heb ik nog niet over het effect van de
coronacrisis). Dat betekent dus: niet op tijd hun huur, verzekeringen kunnen betalen.
Niet hun kinderen een cadeautje met Sinterklaas kunnen geven. En zeker niet
voldoende te eten kunnen geven.
Laten we vandaag de oproep om niet bang te zijn om ons in te zetten voor het rijk
van god richten op onze inzet voor de bestrijding van armoede. Laten we eens
zien in onze omgeving wie we extra blij kunnen maken met een cadeautje of een
taart of zomaar iets aardigs nu de Sinterklaas eraan komt. Laten we onze talenten
gebruiken, hoe klein of hoe groot ze ook zijn om anderen tot hun ontplooiing te
brengen. Maak niet bang maar enthousiasmeer.

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

Sinds de uitbraak van het coronavirus, in februari van dit jaar, hebben
pastores die buiten onze kerken werkzaam zijn, hun licht laten schijnen
over de Coronapandemie en wat het virus voor hun werk betekende. U las
al verhalen van toeristenpastor en aalmoezenier b.d. René Heinrichs, twee
artikelen van geestelijk verzorger in het Admiraal de Ruyterziekenhuis,
Rens Stobbelaar en twee weken geleden verhaalde Ineke van de Par,
aalmoezenier in de Penitentiaire Inrichting Torentijd in Middelburg, over
haar werk in deze moeilijke periode. In deze nieuwsbrief nu het woord aan
Wim van Goch, geestelijk verzorger in Emergis in Goes.

Pastoraat, psychiatrie, veerkracht en Corona: geestelijke
verzorging in Emergis
Wim van Goch, parochiaan in Middelburg, is geestelijk verzorger in Emergis. Hij
werkt vooral in de kliniek, maar bezoekt ook mensen in Beschermde
Woonvormen en thuis. Wat betekent Corona voor de GGZ en voor zijn werk?
Wim: ,,Gek genoeg was de tijd van de eerste coronagolf voor mij een dankbare tijd. Een
hele hoop mocht niet: geen groepsgesprekken, geen kerkdiensten (altijd erg leuk bij
ons). Veel minder verlof of bezoek. Thuis werden we ook veel soberder in contacten
met familie en vrienden. Daarin voelde ik me solidair.
Op ouderenzorg mocht je zelfs als geestelijk verzorger niet lijfelijk binnenkomen,
vanwege de grotere fysieke kwetsbaarheid. Met tekstboekjes, affiches, kaartjes en
beeldbellen probeerden we contact te houden. We stelden een ‘Boekje van Hoop en
Inspiratie’ samen, met teksten die door cliënten en vrijwilligers waren aangedragen.

Op andere afdelingen mochten we wel
komen, op individuele basis. Nu de
groepsgesprekken niet door gingen, ben
ik vaker dan anders, met mensen
individueel wandelingen over ons mooie
terrein gaan maken. Met het goede
weer was ik zo al gauw uren buiten.
Geen straf!
Ook inhoudelijk waren het mooie
contacten. Ik was onder de indruk van
de rust en wellevendheid die behouden
bleef, ondanks alle beperkingen. Ik
proefde veerkracht en saamhorigheid,
ondanks de eigen vaak pittige
psychische klachten. Ik voelde me eens
te meer gesterkt en bevoorrecht in dit
vak. Gek eigenlijk , dat mensen soms
enige huiver voelen bij het woord
‘psychiatrisch ziekenhuis’. Of ‘Emergis’.
Wim van Goch, bij het windorgel Vlissingen
Eigen foto.

In onze instelling is er enorm hard gewerkt. Het was een ander soort hectiek dan bij
onze collega’s in het ziekenhuis. Hier ging het om voorkómen van ziektegevallen. Er
werd hard gewerkt aan richtlijnen, werkwijzen, protocollen, veiligheidsvoorzieningen.
Ondertussen ging de gewone zorg zo goed mogelijk door in ongewone
omstandigheden. Het is personeel en cliënten en familie gelukt om corona voor het
allergrootste deel buiten de deur te houden. Er was een sterk gevoel van ‘samen
schouders eronder’. Voor sommige mensen was het ook prettig dat ze een tijdlang
minder therapie kregen, dat gaf rust in een onrustige tijd. Voor de mensen die thuis zorg
ontvingen, was het kariger. Op de Beschermende Woonvormen (4 groepswoningen in
Vlissingen, 2 in Middelburg) mochten mensen geen of bij uitzondering bezoek
ontvangen. Ik heb de mensen niet kunnen bezoeken. Met sommigen onderhield ik
belcontact of ik schreef een kaartje. We hebben een groep bezoekvrijwilligers, maatjes,
die ook hun bezoeken inwisselden voor telefonische contacten, en er soms nog andere
cliënten ‘bij namen’. Ik miste het contact wel. Ook voor de andere vormen van
(psychische) zorg aan huis begreep ik, dat er ondanks beeldbellen, sommige mensen
het nodige te kort zijn gekomen. De aandacht van buren of buurtgenoten is dan des te
belangrijker, maar in coronatijd dus ook niet vanzelfsprekend. Gelukkig is die vorm van
psychiatrische zorg aan huis voor een groot deel weer ‘live’ hervat.
Mijn collega en ik hebben zelf geregeld veldwerk ingewisseld voor thuiswerk. Zo
hebben we een protocol geschreven over kerkdiensten bij 1,5 meter, over de omgang
met herdenkingen en nazorg bij onverhoopte sterfgevallen, handreikingen gegeven voor
professionals over het voeren van ethische gesprekken. Daar had de leiding expliciet
om gevraagd. Als je in spannende tijden heel veel moet handelen, kan het zijn dat
reflectie en bezinning er bij inschieten. Terwijl juist dan zich ethische dilemma’s kunnen
voordoen.
Mooie bijeenkomsten
We hebben herdenkingen verzorgd en uitvaarten begeleid voor kleine groepen van
nabestaanden (familie en mede cliënten). Het was (en is) aanpassen. Toch werden het
mooie bijeenkomsten. De noodgedwongen 1,5 meter, het ontbreken van de arm om de
schouder: de onderlinge band werd door de beperkingen heen bewuster gevoeld. Het
deed ons wel zeer dat de Allerzielenviering moest worden afgelast. Die momenten van
herinneren met muziek en licht brengen veel troost.
Toen de kerkdiensten op Emergis niet doorgingen, ging ik vaker naar de Petrus- en
Pauluskerk in Middelburg. De openstelling van de kerk voor stil gebed op zondagochtend deed me goed. Het je verbonden weten met andere stille bezoekers en met die
Éne Bron… het geeft je energie. Meer nog, eerlijk gezegd, dan vieringen volgen op TV
of PC. Het viel me daarna weer op hoe vol onze vieringen zijn met woorden: drie
lezingen, veel soorten gebeden… De stilte en eenvoud van de open deur, de vrije
inloop, was weldadig. Iets dergelijks gebeurde ook op Emergis. We hebben een
youtube filmpje gemaakt met bijbels geïnspireerde beschouwing over omzien naar
elkaar in coronatijd. Dat werd welwillend bekeken, maar de persoonlijke schriftelijke en
mondelinge belangstelling werd toch sterker gewaardeerd. En het Stiltecentrum bleef in
trek als plek om kaarsjes op te steken of even tot rust te komen, te mediteren, te
bidden.
Tweede golf
Nu is er de tweede golf. Er is een strenger mondkapjesbeleid. Ik draag nu vaker
mondkapjes tijdens gesprekken. De ongedurigheid in de samenleving maakt de sfeer in
Nederland grimmiger. Dat zal hoop ik de mensen bij ons niet te veel treffen, maar ik
maak me soms wel zorgen. Toch hoop ik dat ook nu de veerkracht en inzet van
personeel én patiënt, voor verbinding zorgt. En dat de mensen in de wijk en in de
parochie, hoe hun gezondheid ook is, naar elkaar blijven omzien.

Ik eindig graag met een paar citaten en tips uit het boekje van Hoop en Inspiratie
dat ik noemde.’’
1. ‘Wees beweeglijk en buigzaam als een kind.’ (cliënte A. in gesprek)
2. ‘Joost Luyendijk hield een gesprek met de Zuid-Afrikaanse bisschop Desmond
Tutu. Luyendijk vroeg Tutu hoe het toch kwam dat hij altijd zo optimistisch was.
Wordt hij nooit moe van alle ellende en uitzichtloosheid? Tutu antwoordde met
getuite lippen, glinsterende ogen en een aanstekelijke glimlach. “Beste Joris, het
is geen optimisme wat je ziet, het is hoop. Hoop gebaseerd op mijn geloof. Mijn
geloof dat me vertrouwen geeft in het goede van de mens en de rotsvaste
overtuiging dat we uiteindelijk de goede weg vinden, welke dat ook moge zijn.”
(vrijwilliger P.)
Muziek: Laurem Daigle, You say: https://www.youtube.com/watch?v=oZvKJl1kK8g
(Jocelynn, de grootste rest; https://www.yuoutube.com/watch?v=l5-ikF1JMCQ
(muziektip, ingestuurd door cliënte G .

Kerstpakkettenactie voor zeevarenden

Een tijdje geleden deed ik een oproep over een kerstpakketten actie voor
zeevarenden. In eerste instantie bedoeld voor stichting Het Havenlicht in Almere.
Maar toen verscheen er een stuk in de PZC over The Mission to Seafarers in
Vlissingen, waarin stond dat zijn het door de corona crisis ook niet zo makkelijk
hebben op het moment.
Deze week heb ik een gesprek gehad bij The Mission to Seafarers. Zij delen elk jaar al
zo'n 250 pakketjes uit op de schepen. Dat aantal hebben ze al gesponsord gekregen en
verzorgen ze zelf. Maar ze hoorden van deze actie en willen ook graag extra pakketjes
uitdelen op de schepen die met kerst in de haven liggen. Met hen heb ik afgesproken
dat ik zal proberen 100 pakketjes bij elkaar te krijgen. Krijg ik meer binnen dan is dat
prachtig, want ik wil ook graag het Havenlicht pakketjes geven.
Er is al aardig wat gedoneerd, heel fijn! Maar 100 pakketjes heb ik nog niet bij elkaar,
dus de actie loopt nog even door. Intussen zijn er ook wat meer inleverpunten
gekomen. Die staan hieronder.
Middelburg:
Arnemuiden:
Vlissingen:
Middelburg:
Middelburg:
Oost-Souburg

Laurens Stommesweg 30 (huisadres)
Molenweg 4 (huisadres)
Zeilmakerij De Gruiter BV, Edisonweg 1
Etos (in de Lange Delft en Pottenbakkerssingel liggen hiervoor
bestemde artikelen vanaf 9 nov. bij de kassa)
Zeeman Lange Delft (tussen 1-15 december kun je een extra artikel
afrekenen dat bij de kassa ligt)
Evangeliegemeente de Wijngaard, Kanaalstraat 8 (als de kerk open
is....!)

De laatste inleverdatum is 15 december. Voel je vrij om deze mail door te sturen.
Alle mensen die al gedoneerd hebben, hartelijk dank!
Irma Waleson

Lourdes wordt nationaal heiligdom

Lourdes staat kort voor de officiële erkenning als nationaal bedevaartsoord
door de Franse bisschoppenconferentie.

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes

© Vatican Media

Het Franse bedevaartsoord Lourdes wordt weldra tot nationaal heiligdom uitgeroepen.
Wereldwijd vallen heiligdommen onder de Pauselijke Raad voor de Nieuwe
Evangelisatie. Maar Lourdes is niet alleen belangrijk voor de verkondiging, maar ook als
centrum van volksdevotie dat jaarlijks duizenden pelgrims naar het Franse
bedevaartsoord brengt. Het ontbreekt Lourdes aan financiële middelen om die taken
naar behoren te vervullen.
Vanuit die optiek is het interessant om van Lourdes, dat een internationale
aantrekkingskracht heeft, niet langer een diocesaan (d.w.z. onder de bevoegdheid van
het bisdom, in dit geval het bisdom Tarbes en Lourdes), maar een nationaal
bedevaartsoord te maken dat onder het gezag valt van de Franse Bisschoppenconferentie (CEF). Overigens bestaat nog een derde mogelijkheid: de erkenning als
internationaal bedevaartsoord zoals dat nu al bij onder meer Loreto Italië), Guadeloupe
(Mexico) en Fátima (Portugal) het geval is. In dat geval wordt de canonieke jurisdictie
over het bedevaartoord overgedragen aan de Heilige Stoel. Daarom opteren de Franse
kerkleiders voor nationale erkenning (en canonieke jurisdictie), weliswaar met
goedkeuring van de Heilige Stoel.
Op het terrein zal er nauwelijks iets veranderen. Nog minstens tot 1 december is in
Lourdes een lockdown van kracht, al wordt gehoopt dat op 8 december, het hoogfeest
van de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria, opnieuw met bedevaartsgroepen kan worden gevierd. Individuele pelgrims blijven tot nader order in Lourdes wel
nog welkom in de Rozenkransbasiliek en bij de grot.
Bron: Kerknet

Vaticaan start voorbereiding voor Heilig Jaar in 2025

Aartsbisschop Savlatore Fisichella bevestigt dat de voorbereiding voor een Heilig
Jaar, dat in 2025 moet plaatsvinden, is gestart.
Aartsbisschop Salvatore Fisichella, de voorzitter van de Pauselijke Raad voor de
Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie, heeft vorige week dinsdag, tijdens
zijn ontmoeting met de Italiaanse premier Giuseppe Conte, bevestigd dat er in 2025
een Heilig Jaar wordt georganiseerd in Rome.
Net als bij de viering van het tweede millennium van het christendom in 2000 worden
daarvoor miljoen pelgrims uit de hele wereld verwacht. Mgr. Fisichella en premier Conte
overlegden onder meer over de infrastructuurmaatregelen, de veiligheid en de vele
organisatorische vragen met betrekking tot het evenement. Burgemeester Virginia
Raggi van Rome was niet uitgenodigd, omdat haar ambtstermijn in de zomer eindigt.
In de recente kerkgeschiedenis vond gemiddeld om de 25 jaar een Heilig Jaar plaats.
Voor het Heilige Jaar 2000, dat werd uitgeroepen door paus Joannes Paulus II,
bezochten naar schatting 25 miljoen bedevaarders en toeristen Rome. Paus Franciscus
riep een Buitengewoon Jaar van de Barmhartigheid uit van december 2015 tot
november 2016.
Bron: Kerknet

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!

Actie Kerkbalans onderzoekt betrokkenheid kerkgangers in
Covid-19 tijd

Door de maatregelen rond Covid-19 zijn mensen meer en meer op zichzelf en
hun kleine kring aangewezen. Dan is de kerk –al dan niet via internet– een
belangrijke plek van verbinding. Deze bijzondere tijd heeft Actie Kerkbalans doen
besluiten om juist nu onderzoek te doen naar de betrokkenheid van kerkgangers
bij hun plaatselijke kerk. Gedurende de maand november zal onderzoeksbureau
Citisens kerkleden en parochianen vragen mee te doen met dit grootschalige,
online onderzoek.

De basisvraag van het onderzoek is:
Wat is de kerk voor u? Ongeveer de
helft van de christenen in Nederland
geeft aan betrokken te zijn bij een kerk.
Voor de één is een wekelijks bezoek
aan een viering of kerkdienst vaste prik.
De ander komt er af en toe vooral om
sociale contacten op te doen. Zo is de
kerk voor iedereen op een andere
manier van waarde. ‘Maar wat is de kerk
voor u? Op welke manier draagt u bij
aan uw gemeente of parochie? En op
welke manier volgt u uw kerk in deze
Covid-19 tijd?’ wordt in het onderzoek
gevraagd.

De organisatoren van Actie Kerkbalans (die in 2021 gehouden wordt onder het thema
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’) kijken vol verwachting uit naar de uitkomsten.
Verwacht wordt dat de onderzoeksresultaten inzicht geven in de rol van de kerk voor
christenen vandaag en in de toekomst.
Kerkleden worden van harte uitgenodigd om mee te doen met dit online
onderzoek via www.gevenaandekerk.nl.

Paus ontmoet familie van slachtoffers aanslag in Nice

Paus Franciscus zal een delegatie van nabestaanden van de slachtoffers van de
terreuraanslag in Nice ontvangen.
Paus Franciscus zal binnenkort een delegatie van de slachtoffers van de aanslag van
29 oktober in de Onze Lieve Vrouw Tenhemelopnemingbasiliek van Nice ontvangen. Zij
zullen vergezeld worden door burgemeester Christian Estrosi en Paolo Celi, de
voorzitter van de Frans-Italiaanse vriendschapsvereniging in Nice.
Op 29 oktober viel een 20-jarige Noord-Macedonische geradicaliseerde jongere, die
eerder al naar Syrië had proberen te reizen, de basiliek binnen. Hij bracht er drie
mensen, onder wie koster Vincent Loquès (54), met een mes om het leven. De andere
twee slachtoffers waren de zestigjarige Nadine Devillers en de 44-jarige moeder
Simone Barreto Silva, die ondanks de zware verwondingen nog uit de basiliek wist te
ontkomen en vlak voor haar dood vroeg om aan haar kinderen te vertellen hoe graag zij
hen ziet.
Bron: Kerknet

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.

BLIJF OMZIEN NAAR ELKAAR!!

Katholieken en hindoes: solidair met mensen die door
coronavirus getroffen zijn

L

“ icht en hoop, die we in onze beide geloofstradities vinden, inspireren ons
solidair te zijn met mensen die door het coronavirus, verdriet en dood zijn
getroffen en in angst, onzekerheid en eenzaamheid leven. Solidariteit kan het
beste bereikt worden door interreligieuze ontmoeting en samenwerking”, zegt
mgr. H. Woorts, voorzitter van de katholieke Contactraad voor Interreligieuze
Dialoog, in zijn groet aan hindoes ter gelegenheid van Diwali.

Tekst: Drs. Berry van Oers, Katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog

Hij sluit daarbij aan bij de Diwali-boodschap van de Pauselijke Raad voor de
Interreligieuze Dialoog. De Pauselijke Raad spreekt de wens uit dat de viering van
Diwali door hindoes ,,elke wolk van angst, bezorgdheid en zorgen zal verdrijven en uw
hart en geest zal vervullen met het licht van vriendschap, vrijgevigheid en solidariteit!’’
,,Onze tradities leren ons om positief en hoopvol te blijven, zelfs bij tegenspoed’’, aldus
de boodschap. ,,Mogen we bij het koesteren van die tradities midden in deze
wereldwijde crisis er naar streven hoop te verspreiden door zorg, genegenheid,
vriendelijkheid, zachtaardigheid en mededogen, die meer besmettelijk zijn dan het
coronavirus zelf.’’
Goede contacten
De Nederlandse katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog en de Hindoe
Raad Nederland onderhouden goede contacten. Eerder spraken beide raden samen
over hun visies op duurzaamheid, de rol van religie bij integratie en hun bronnen van
dialoog en samenwerking.
Dit jaar vieren hindoes Diwali op 14 november. Diwali is het feest van lichtjes, dat
jaarlijks plaatsvindt tijdens de nieuwe maan in de maand asvin. Het feest is gewijd aan
Maha Lakshmi, de hindoegodin van het licht, de voorspoed, het geluk, het succes, de
wijsheid en de welvaart. Bij het Diwalifeest gaat het om de goede dingen die het kwade
overwinnen, het licht wint het van de duisternis, de warmte van de kou, de waarheid van
de onwaarheid, de reinheid van de onreinheid. Hindoes hopen dat Lakshmi hun huis
bezoekt. In de nacht van de nieuwe maan verlichten ze daarom hun huis met diya’s.
Dat zijn schoteltjes met olie en een pitje, maar kunnen ook kaarsjes zijn. Door al die
lichtjes wordt ook het innerlijk van de mensen verlicht. Iedereen krijgt het gevoel met
een schone lei te kunnen beginnen.
Lees hier de groet aan hindoes van mgr. Woorts, voorzitter Katholieke Contactraad voor
Interreligieuze Dialoog, t.g.v. Diwali 2020.
Bron: rkkerk.nl

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

Overweging: bouwen, een ambacht

Toen ik zo’n vijfenvijftig jaar geleden het klooster inging, werd ik na enkele
dagen al bij de broeders-metselaars gezet. ‘Leer het vak maar!’ Ik heb het met
liefde gedaan. Het werken in de bouw is een echt ambacht. Je leert ook om de
stenen één voor één te plaatsen, rustig, niet gehaast. In die abdij werd ik niet
afgerekend op hoeveel meters ik per dag had gemaakt, of hoeveel stenen ik had
weggezet.

Tekst: Joost Jansen oPraem

Jezus nam in het evangelie van 8/9 november (Lucas 14,25-33) de bouw van een toren
als voorbeeld. Het idee, het bouwplan, de begroting, de fundering (heel belangrijk!) en
dan het optrekken van het gebouw. Verder: tot het einde toe doorwerken en iets moois
neerzetten. Een toren! Daar kijk je niet omheen. Ik denk dat de bouwers, als ze jaren
later nog eens in die streek komen, met tevredenheid kunnen kijken naar die toren. Het
is mijn ervaring ook geweest.

Steen voor steen
Jezus vertelt deze parabel om iets uit te zeggen over onze medewerking aan de bouw
van het Rijk van God. De ‘leerling’ blijft leerling en moet gewoon bouwen. Tussen het
allereerste idee en het uiteindelijk voltooide bouwwerk moet je een hele weg afleggen.
Het is vaak stug doorbouwen, steen voor steen. Ik kon dat omdat er een plan was en ik
het resultaat van één dag werken plaatste in dat perspectief. Morgen maar weer
verder…

Van belang was voor mij ook om plezier te houden in dat dagelijkse werk. Het kan niet
allemaal ‘leuk’ zijn. Het kan wel voldoening geven, dat is echt anders. Zo gaat het ook
met dat Rijk van God. Het is vaak iedere keer maar weer je kleinmenselijke dagelijkse
inzet plaatsen in dat perspectief dat God ons voorhoudt.
Zou Jezus het ook zo volgehouden hebben?
Bron: katholiek.nl

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. Voorganger is aalmoezenier b.d. René
Heinrichs.

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.

Een vorm van hebzucht is het,
wanneer iemand al maar wil praten
en nooit luisteren!!

INFORMATIE H. MARIA PAROCHIE
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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