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Het parochiebestuur wil met u in gesprek 

In de extra nieuwsbrief van 15 oktober schetste het parochiebestuur de 

toekomstige ontwikkelingen binnen de H. Maria Parochie Walcheren in grote 
lijnen. 
 
Nu de Coronamaatregelen iets versoepeld zijn en het bisdom diverse adviezen 
gewogen heeft, willen wij op korte termijn de eerder geannuleerde informatiebijeen-
komsten nu doorgang laten vinden. Vanzelfsprekend passend binnen de nog steeds 
geldende Coronamaatregelen, dus met een maximum van 30 personen op 1,5 m 
afstand. 

 
Graag wil het parochiebestuur in afzonderlijke bijeenkomsten meer op de diverse 
ontwikkelingen ingaan en met geïnteresseerde betrokkenen in gesprek gaan. 

 
Nieuwe data informatieavonden 
Maandag 7 december: Bijeenkomst voor werkgroepen toeristenkerken. 
Dinsdag 8 december: Bijeenkomst voor vrijwilligers van de parochiekern Vlissingen 
Woensdag 9 december: Bijeenkomst voor vrijwilligers van de parochiekern 

Middelburg 
Dinsdag 15 december: Bijeenkomst voor parochianen van de parochiekern 

Vlissingen 
Woensdag 16 december: Bijeenkomst voor parochianen van de parochiekern 

Middelburg 
 
Over tijdstip, locatie en wijze van aanmelden voor de diverse bijeenkomsten worden 
vrijwilligers op korte termijn via de coördinator van de betreffende werkgroep 
geïnformeerd. Deze informatie wordt ook gepubliceerd in de volgende nieuwsbrief. 
 
Het parochiebestuur



 

 

B-jaar. 1e Adventszondag 29 november 2020. 
Jesaja 63,16b-17.19b; 64, 3b-8 
1 Korintiers 1, 3-9 
Marcus 13, 33-37 

 
 
 
Tekst: René Heinrichs, aalmoezenier b.d. 
 
 
 
Toe-komst. 
De tijd schrijdt voort. Het daglicht schijnt al veel korter. De lichten binnen zijn meer aan. 
Vele agenda’s zijn leeg. Geen bingo – kaart – of biljartbijeenkomsten meer. Geen 
voorbereidingen voor Advent – Kerst – Sinterklaasvieringen. Covid19 heeft onze 
samenlevingen wereldwijd in zijn greep. Velen verzuchten: hoe lang nog? Wat gaat de 
toekomst brengen? We verlangen allen naar een wereld zonder Covid19 (ik vrees dat 
dit verlangen niet in vervulling zal gaan) in ieder geval een wereld zonder al die 
beperkingen van Covid19. We verlangen naar een betere gezondere wereld waar we 
kunnen leven! 
 
Met het kerkelijk tijdvak Advent sluit het christelijk geloof aan op verlangen. Bij Jesaja 
horen we: ‘Scheur open hemel en daal af in onze wereld’. Het lied Rorate Caeli klinkt 
weer vanaf de 1e Adventsdag, afgelopen maandag tot Kerstavond. Jesaja beschrijft hoe 
het volk, in dit geval door eigen schuld, in gevangenschap is gekomen. Jesaja als 
profeet, degene die in Gods naam spreekt, houdt het volk een spiegel voor en spreekt 
uit dat het weggevoerd zijn van hun eigen land in gevangenschap komt door eigen 
schuld. Het volk heeft zich afgewend van God. Het heeft erop los geleefd. Maar hij weet 
dat God de Vader kan helpen: ‘Scheur open hemel en daal af of grijp in’. We weten dat 
Jezus wordt gezien als diegene die door de Vader is gestuurd (Hij is afgedaald uit de 
hemel) om ons weer op het rechte pad te leiden. Hij is ons voorbeeld in liefde, 
naastenliefde, goed doen aan elkaar. De periode van de Advent is dan ook de periode 
van voorbereiding op de komst van Jezus in ons bestaan. Advent betekent dan ook. 
Wie komt er op ons toe? Antwoord: Jezus komt op ons toe. En daartoe moeten we 
waakzaam zijn. Die komst van Jezus heeft drie facetten: het gaat ten eerste om zijn 
komst in mijn leven zoals het nu is, vervolgens om zijn komst op het einde van zijn 
leven, en tenslotte gaat het om zijn komst als de huidige wereld ten einde loopt en de 
komende wereld doorbreekt. In de Advent zien we  - aangemoedigd door het optreden 
van Johannes de Doper – uit naar de komst van Jezus in ons leven. Hij is de komende, 
uit naam van de Vader. Wij hunkeren heden ten dage naar verandering. Is Jezus de 
verandering?  Jezus wil in on leven komen. Staan we open voor hem? Zijn we 
waakzaam? Marcus richt zich in zijn evangelie (wij lezen in het B-jaar vooral Marcus) in 
het bijzonder op hen aan wie Hij “het beheer van het huis“ heeft toevertrouwd. 
 
De leidinggevenden   Dat zijn op de eerste plaats de vier leerlingen tot wie Jezus hier 
spreekt: Petrus, Jacobus, Johannes en Andreas  (Mc.  13,3). Leidinggevenden moesten 
extra waakzaam zijn, ze droegen een grote verantwoordelijkheid in de kerk. Maar zij zijn 
niet de kerk. Dat zijn wij allen. Zoals de apostel Paulus schrijft in zijn eerste brief aan de 
christenen van Korinthe (Kor, 1,9) ‘Jullie kunnen op God vertrouwen. Hij heeft jullie 
uitgekozen om met elkaar een eenheid te vormen. Samen zijn jullie de kerk van zijn 
Zoon, onze Heer Jezus Christus’. Samen moeten we dus waakzaam zijn voor de komst 
van Jezus in ons leven.  



 

Zo begint de Advent dus met het diepe verlangen dat God ingrijpt in ons leven, in onze 
geschiedenis. ‘Scheur open Hemel en daal af’ (Rorate Caeli), en met een dringende 
oproep van Jezus zelf: ‘Wees waakzaam!’. 
 
Ik wens U een goede voorbereiding op Kerstmis en zeker ook, als het U 
aanbelangt, een fijn Sinterklaasfeest met de hulp van zwarte Piet. 
 

 

Paul Stok nieuw bestuurslid H. Maria Parochie Walcheren 
De heer Paul Stok is per 23 november 2020 door bisschop Mgr. Jan Liesen 
benoemd als bestuurslid van het bestuur van de H. Maria Parochie Walcheren. 
 
Stok volgt daarmee de tussentijds afgetreden Jan Bruurs op en neemt ook diens 
portefeuille (gebouwen) over. 

We feliciteren Paul met zijn benoeming en hopen op een vruchtbare samenwerking. 
Intussen is Paul al volop bezig, onder meer met aanpassingen in secretariaat voor 
Middelburg en in de pastorie. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Deze nieuwsbrief bereikt wekelijks zo’n twaalfhonderd lezers! 
 

 



 

Ook in Coronatijd is er kerstsfeer in de HH. Petrus- en 
Pauluskerk 

De vrijwilligers Jan Poortvliet, Monique Peters, Corrie Plaum en Louis Baecke 

zijn afgelopen maandag druk bezig geweest om de kerstbomen en de kerststal in 
de HH. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg op te zetten en aan te kleden. 
 

 
De eerste contouren zijn zichtbaar.    Foto: Cynthia Mangold 
 

 
Het resultaat na hard werken.    Foto: Cynthia Mangold 



 

Ondanks Corona worden eenzame parochianen in zorgcentra 
bezocht 

Heel voorzichtig is de R.K. bezoekgroep Ter Reede weer begonnen met het 

bezoeken van bewoners van de Zorgcentra Ter Reede en Scheldehof in 
Vlissingen.  De regels van het coronabeleid volgen wij natuurlijk netjes op. 
 
 
Tekst: Jeannette Vrancken 
 
 
Dus na handen wassen, registratie en met mondkapje op bezoek ik de bewoners op 
hun eigen kamer.  
 
Afgelopen week heb ik weer zo'n bezoek afgelegd bij een mevrouw die lijdt aan 
dementie en altijd een trouwe bezoekster was van de vieringen in Ter Reede. 
 
Ik vond het spannend, want al zo lang had ik deze mevrouw niet meer gezien.  
Ik vroeg mij af: zou zij mij nog wel herkennen? Maar gelukkig! Ik kwam en zei dat ik 
Jeannette was van de kerk, liet heel even mijn hele gezicht zien en... zij reageerde 
positief! 
 
Samen zijn we naar haar kamer gegaan en onder het genot van een heerlijk kopje 
koffie hebben wij samen een leuk boekje bekeken wat over vrouwen in klederdracht 
ging, die uit de streek kwamen toen mevrouw daar opgroeide. Mevrouw kon goed 
onderscheid maken tussen de Roomse dracht en de Protestantse dracht, ging 
zodoende in haar tijd terug en vertelde daar veel over. Wat was zij enthousiast!  
 
Uiteindelijk heb ik mijn bezoek besloten met het voorstel om samen met haar mijn 
bezoek af te sluiten met een gebed en het Onze Vader en een Wees Gegroet. Bij 
terugkomst in de huiskamer gaf mevrouw aan dat zij het fijn had gevonden dat zij 
bezoek had gehad en dat er samen met haar gebeden was. 
 
Nu, dagen erna, kijk ik met vreugde terug op een van de waardevolle bezoekjes 
bij de bewoners van Ter Reede die ik de laatste tijd weer afleg. Wat heb ik het 
gemist en wat fijn dat het weer mag! 
 
 
 
 

Oproep 

In de Kersteditie van deze nieuwsbrief, die op 24 december verschijnt, willen we 

graag een verzameling tonen van de kerstversieringen bij u thuis. 
 
Graag ontvangen wij een foto van uw kerstversiering: een kerstboom, een krans, een 
kerststalletje of welke kerstversiering dan ook. 
 
Stuur uw foto met een korte tekst en uw naam voor 22 december naar: 
 

rkwalcheren@zeelandnet.nl 
 

 

mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 

Hoe het met de pastoor is … 

Om tegemoet te komen aan de meelevende vragen naar de 

gezondheidstoestand van de pastoor wil ik u  -als parochiaan-  er hier iets over 
vertellen. 
 
Sinds 2013 leed ik in geringe mate aan een longaandoening, Copd. Ik had er nauwelijks 
last van. Totdat kort na mijn zeventigste verjaardag in februari jl. ik plotseling zo kort 
van adem werd dat ik nauwelijks nog de trap op kon. Ik kreeg nieuwe medicijn waardoor 
dit weer wel kon. 
 
In verband met Corona kon ik pas in mei naar de longarts. Een scan werd gemaakt. De 
uitslag ervan was zondermeer verontrustend. De longinhoud was zodanig verminderd 
dat het een aanslag had gegeven op mijn conditie. Ik raad je aan het project 
‘Longrevalidatie’ te volgen zei de arts en ook minder te werken. Ik had wel oren naar die 
revalidatie maar het minder werken sloeg ik onwillekeurig in de wind. Totdat collega-
pastores en bestuursleden hun zorgen over mij begonnen uit te spreken. 
 
Het had tot gevolg dat de vicevoorzitter van de H. Damiaanparochie, Victor Slenter zo’n 
acht weken geleden bij mij thuis kwam om mij te zeggen dat ik volledig op moest 
houden met werken en hij mij ziek zou melden. Toen ging er bij mij iets open: Een 
overstelpende vermoeidheid overviel mij. Zo ziek had ik mij nog nooit gevoeld. Uitgeput 
was ik. Al mijn reserves bleken opgebruikt in de loop der jaren. Daarna begon een 
traject met intakegesprekken die me toegang zouden kunnen geven tot de revalidatie bij 
Revant in Goes. 
 
Dat is gelukt. Ik ben aan mijn vierde week begonnen. In totaal zijn het er tien. Drie 
dagdelen per week. Fors en zwaar, maar het geeft voldoening, mede door de 
begeleiding van de therapeuten. Ik ervaar ook veel steun door alle meelevende kaarten 
en bloemen en beloften van gebed ik van u mag ontvangen. Ik ben er blij mee en dank 
u allen daar ook heel hartelijk voor. Bovendien ben ik ook blij met de warme zorg van 
parochianen in Zierikzee die mij in de watten leggen met lekkere gerechtjes. Dit ter 
aanvulling op de maaltijden die voor mij verzorgd worden door zuster Noéla Polet die in 
wil staan voor mijn gezondheid, daarbij geassisteerd door zuster Jannie Wolvers.  
 
Kortom. Hoe het met de pastoor is? Ik ben nog behoorlijk ziek en ben ook 
helemaal nog niet beter. Maar door alle inspanningen van u allen, voel ik mij 
stapje voor stapje vooruit gaan en hoop ik op een herstelde conditie. Ik zie er 
naar uit opnieuw het pastorale werk te hervatten. In welke mate of vorm dan ook. 
 
Ik dank u allen voor uw gebed en vraag u daarmee door de gaan. dan blijven we 
zo met elkaar ook verbonden. 
 
Hartelijke groeten, 
Fons van Hees, pastoor 



 

Adventsactie 2020 in teken van voedselzekerheid: ‘Delen 
smaakt naar meer’ 

Net als andere jaren organiseert Adventsactie ook dit jaar de Adventsactie-

campagne. Dit jaar staat de campagne in het teken van voedselzekerheid. Het 
thema is ‘Delen smaakt naar meer’. 
 
 

 
 
De armoedeval wordt het wel genoemd: de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding, 
ziekte, gebrekkige opleiding en weer armoede. Ondervoeding is een belangrijke schakel 
in deze cyclus. Adventsactie wil daar iets aan doen en steunt dit jaar diverse projecten 
die ervoor zorgen dat gezinnen zelf groente, granen en fruit kunnen verbouwen en zo 
beschikken over gezond en gevarieerd voedsel. Daarmee wil Adventsactie de vicieuze 
cirkel helpen doorbreken. 
 
Ondervoeding 
Ondervoeding is een belangrijke oorzaak van armoede: jonge kinderen die te weinig 
voedingsstoffen binnenkrijgen lopen een blijvende groeiachterstand op. Ze worden 
sneller ziek, ontwikkelen zich langzamer dan gezonde leeftijdgenootjes en presteren 
minder goed op school. De slechte voeding heeft dus invloed op hun ontwikkeling en 
toekomstmogelijkheden. De kans is groot dat ze later in een lage inkomenssector en 
dus in armoede terecht komen. 
 
 



 

Wat doet Adventsactie? 
Adventsactie steunt dit jaar projecten die zich richten op voedselzekerheid. Zo krijgen in 
de Democratische Republiek Congo 50 gezinnen de beschikking over gemeenschap-
pelijke akkers, materialen en zaaigoed. De deelnemers krijgen les in agrarische en 
verkooptechnieken. In Nicaragua leren families nieuwe landbouwtechnieken met het 
oog op de aanhoudende droogte en op de Westbank worden boerengezinnen geholpen 
bij het opzetten van landbouwbedrijfjes. Op de website leest u meer over de projecten 
die Adventsactie steunt. 
 
Help Adventsactie de projecten te ondersteunen. 
Doneer aan Adventsactie: NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie, Den Haag. 
 
Meer informatie nodig? www.adventsactie.nl 

Bron: rkkerk.nl; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken 
 
 
 
 

Voortaan iedere donderdagmorgen eucharistieviering in de 
Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen 

Met ingang van volgende week donderdag, 3 december, zal er iedere 

donderdagmorgen in de kapel van de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen een 
eucharistieviering worden gehouden. Voorganger is emeritus-pastoor Paul de 
Maat. 
 
Voor deze viering moet u zich steeds tevoren opgeven via het parochiesecretariaat. De 
openingstijden en het telefoonnummer vindt u op de laatste pagina van iedere 
nieuwsbrief. 
 
 
 

Lief en leed 

geboorte – doop - eerste communie – vormsel – huwelijk  - overlijden 

Overleden 

Christianus (Chris) Verbeek op 14 november 2020 

 

Wij wensen de nabestaanden veel kracht en bemoediging toe. 
 

In deze rubriek worden uitsluitend gebeurtenissen opgenomen, die bij de parochie bekend zijn. De 

redactionele verantwoordelijkheid is niet op deze rubriek van toepassing! 

 

 

 

 

http://www.adventsactie.nl/
http://www.adventsactie.nl/


 

 

 

 
 
 

 

 
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/


 

Pus Franciscus: ‘Wat kunnen wij met Kerstmis voor anderen 
betekenen?’ 

Wat kunnen wij met de kerstdagen aan anderen geven? Die vraag stelde paus 

Franciscus in zijn preek bij gelegenheid van de Werelddag van de Armen. ,,De 
kerstperiode komt eraan, de feestdagen. Hoe vaak horen we mensen zeggen: 
‘Wat kan ik kopen? Wat heb ik nog meer nodig? Ik moet gaan winkelen.’ Laten we 
het anders zeggen: ‘Wat kan ik anderen geven?’, om zo als Jezus te zijn, die 
zichzelf gaf en geboren werd in een kribbe.’’ 

 

Foto: © Servizio Fotografico Vaticano. 

De paus baseerde zijn preek op het evangelie over de talenten (Matteüs 25, 14-30). 
Ieder van ons, zei hij, bezit ,,een grote rijkdom die niet afhangt van wat we hebben, 
maar van wat we zijn: het leven dat we hebben ontvangen, het goede in ons, de 
onuitwisbare schoonheid die God ons heeft gegeven door ons naar zijn beeld te 
maken… Al deze dingen maken ieder van ons kostbaar in zijn ogen, ieder van ons is 
onbetaalbaar en uniek in de geschiedenis! Zo kijkt God naar ons, zo voelt God zich 
tegenover ons.’’ 
 
,,Dit moeten we goed onthouden. Maar al te vaak, als we naar ons leven kijken, zien we 
alleen de dingen die we niet hebben en klagen we over wat we missen. We geven dan 
toe aan de verleiding om te zeggen: ‘Had ik maar…!’ Had ik maar die baan, dat huis, 
geld en succes, als ik dit of dat probleem maar niet had en betere mensen om mij 
heen!’’ 
 
 
 



 

,,Maar die illusoire woorden – ‘als’ en ‘had ik maar’ – verhinderen dat we al het goede 
om ons heen zien. Ze doen ons de talenten vergeten die we bezitten. (…) Toch gaf God 
ons die talenten, omdat Hij ieder van ons en onze capaciteiten kent. Hij vertrouwt ons, 
ondanks onze zwakheden. God vertrouwt zelfs de knecht die zijn talent zal begraven, in 
de hoop dat ook hij, ondanks zijn angsten, goed zal gebruiken wat hij heeft ontvangen. 
Kortom, de Heer vraagt ons om het beste uit het huidige moment te halen, niet 
verlangend naar het verleden, maar ijverig te wachten op zijn terugkeer.’’ 
 
,,Dit brengt ons bij de kern van de gelijkenis: het dienstwerk van de knechten. 
Dienstbaarheid is ook onze taak; het doet onze talenten vruchten afwerpen en geeft 
betekenis aan ons leven. Zij die niet leven om te dienen, dienen voor weinig in dit leven. 
Daar moeten we eens goed over nadenken.’’ 
 
Als goedheid niet wordt geïnvesteerd, gaat die verloren.’’ 
,,Maar over wat voor dienstbaarheid gaat het? In het evangelie zijn goede knechten 
degenen die risico’s nemen. Ze zijn niet angstig of overbezorgd, ze klampen zich niet 
vast aan wat ze hebben, maar proberen het goed te gebruiken. Want als goedheid niet 
wordt geïnvesteerd, gaat die verloren. De grootsheid van ons leven wordt niet gemeten 
door hoeveel we besparen, maar door de vrucht die we dragen. Hoeveel mensen 
besteden hun leven aan het opstapelen van bezit, maken zich alleen zorgen over het 
goede leven en niet over het goede dat ze kunnen doen?’’ 
 
,,De reden dat we gaven hebben gekregen is dat we geschenken kunnen zijn voor 
anderen. En hier, broeders en zusters, moeten we onszelf de vraag stellen: volg ik 
alleen mijn eigen behoeften, of ben ik in staat om te kijken naar de behoeften van 
anderen, naar wie in nood is? Zijn mijn handen open, of zijn ze gesloten?’’ 
 
,,Hoe dienen we dan, zoals God ons wil laten dienen? De meester vertelt de luie 
knecht: ‘Je had mijn geld bij de bankiers moeten uitzetten, dan zou ik bij mijn komst mijn 
bezit met rente teruggekregen hebben’ (Matteüs 25, 27). Wie zijn de ‘bankiers’ die ons 
kunnen voorzien van lange termijn rente? Dat zijn de armen. Vergeet niet: de armen zijn 
in het hart van het evangelie; we kunnen het evangelie niet begrijpen zonder de armen. 
De armen zijn als Jezus zelf, die zich, hoewel rijk, leegmaakte, arm maakte en zelfs de 
zonde op zich nam: de ergste vorm van armoede. De armen garanderen ons een 
eeuwig inkomen. Zelfs nu helpen ze ons rijk te worden in de liefde. Want de ergste 
vorm van armoede die bestreden moet worden is onze armoede van de liefde.’’ 
 
De paus verwees ook naar de eerste lezing van de 33e zondag, die ontleend is 
aan het bijbelboek Spreuken. Dat prijst de vrouw die rijk is aan liefde, waarvan de 
waarde zoveel groter is dan die van parels. 

Bron: Katholiekleven.nl 

 
 

BLIJF OMZIEN  NAAR ELKAAR!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren op een artikel? 

Mail de redactie op het juiste, veilige adres: 

rkwalcheren@zeelandnet.nl 

 

mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 

Hernieuwd vertrouwen voor de toekomst 

Amerika heeft de stemmen geteld. Wanneer de huidige president aftreedt, zal 

Joe Biden president worden. Hij is Na John F. Kennedy de 2e katholieke 
president. In zijn overwinningsspeech waren geloof, vertrouwen en herstel de 
sleutelwoorden. 
 
 
Tekst: Marieke Drent 
 
 
‘Spread the Faith,’ zei Biden tegen het volk. De Nederlandse vertaling hiervan is 
tweedelig: verspreidt het geloof/vertrouwen. Geloof en vertrouwen, in elkaar en in de 
toekomst, is iets wat er wel degelijk nodig is. 
 
Biden kon begrijpen dat er ook mensen teleurgesteld waren dat de persoon waarop ze 
gestemd hadden niet had gewonnen. Hij voegde hieraan toe: ‘Laten we elkaar een kans 
geven.’ Het woord ‘elkaar’ vind ik hierin mooi. Hij geeft aan dat hij het niet zoekt te 
verdelen maar te verenigen. Om de ziel te herstellen. Biden hoopt op weer normale 
verhoudingen met de wereld en wij hopen met hem mee. 
 

 
Biden gebruikte het Bijbelboek Prediker 3 om aan te geven wat voor president hij wil 
zijn. Hij zei dat er voor alles een seizoen is en dat het nu het is moment om te herstellen 
en om te helen. Hij sloot zijn speech af met een katholieke hymne die hem veel steun 
gebracht heeft in tijden van verlies. Deze hymne is gebaseerd op Psalm 91: 
 
And he will raise you up on eagle’s wings, 
bear you on the breath of dawn, 
make you to shine like the sun, 
and hold you in the palm of his hand. 

https://www.katholiek.nl/author/mariekedrent/


 

 
Deze Amerikaanse hymne gaat iets anders dan de Nederlandse vertaling van psalm 91. 

Vertaald door Huub Oosterhuis: 
Die mij droeg op adelaarsvleugels, 
die mij hebt geworpen in de ruimte, 
en als ik krijsend viel, mij ondervangen 
met uw wieken en weer opgegooid, 
totdat ik vliegen kon op eigen kracht.’ 
 
Amerika ligt niet naast de deur. Toch waren we in Nederland zeer betrokken bij deze 
verkiezingen. Ikzelf was daar geen uitzondering op. Toen de uitslag binnen kwam was 
ik bij vrienden. Alle drie slaakten wij een zucht van verlichting. Na het kijken van de 
speech van Biden vroeg ik mij af waarom ik zo meeleefde met deze verkiezingen. Ik 
woon immers niet in Amerika. Ik kwam erachter dat het mij positief raakte. Het gaf mij 
weer hoop dat niet altijd diegene die het hardste schreeuwt, wint. Het gaf mij weer 
vertrouwen voor herstel. We leven al een lange tijd in onzekerheid voor de toekomst. 
De wens om weer vruchtbaar te kunnen zijn is groot. Het is dan ook niet meer dan 
logisch dat we toe zijn aan een positief geluid voor de toekomst. 
 
Of nu onze politieke voorkeur naar Biden zou gaan of niet: we hebben een stem nodig 
die ons vertelt dat we worden gedragen wanneer het ons op eigen kracht niet lukt. 
Datgene wat Biden heeft gepredikt mag onze harten raken. God zal ons opvangen als 
we vallen en dragen als het ons te veel wordt. Ook zal Hij ons helpen weer te kunnen 
vliegen op eigen kracht. Ik weet niet hoe het voor u is. Maar voor mij kwam deze 
bemoediging op het juiste moment. 

Bron: katholiek.nl 
 
 

 
Nieuwsbrief H. Maria Parochie Walcheren 

 
Natuurlijk als eerste met het laatste nieuws! 

 

 
 
 
 

Oproep 

In de Kersteditie van deze nieuwsbrief, die op 24 december verschijnt, willen we 

graag een verzameling tonen van de kerstversieringen bij u thuis. 
 
Graag ontvangen wij een foto van uw kerstversiering: een kerstboom, een krans, een 
kerststalletje of welke kerstversiering dan ook. 
 
Stuur uw foto met een korte tekst en uw naam voor 22 december naar: 
 

rkwalcheren@zeelandnet.nl 

https://www.katholiek.nl/actueel/omg-een-nieuw-magazine/
mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 

Wereldjongerendag voortaan op Christus Koning 

De diocesane Wereldjongerendag wordt vanaf volgend jaar niet langer op 

Palmzondag maar op het feest van Christus Koning van het Heelal gevierd. 
 
Paus Franciscus heeft afgelopen zondag, op het feest van Christus Koning van het 
Heelal, bekend gemaakt dat de diocesane Wereldjongerendag, die 35 jaar geleden 
door paus Joannes Paulus II in het leven werd geroepen, vanaf volgend jaar op de 
feestdag van Christus Koning van het Heelal wordt gevierd. De beslissing is genomen 
in overleg met het Dicasterie voor de Leken, het Gezin en het Leven, de organisator 
van de driejaarlijkse internationale Wereldjongerendagen. 
 
De focus blijft op het mysterie van Jezus Christus, de Verlosser van de mensheid, zoals 
de heilige Joannes Paulus II, de initiatiefnemer en beschermheer van 
Wereldjongerendagen altijd heeft benadrukt, verklaarde paus Franciscus op het einde 
van de eucharistieviering waarin het Wereldjongerendagkruis en de icoon van Maria 
Salus Populi Romani aan Portugese jongeren werd overhandigd. De volgende editie 
van de WJD vindt in 2023 in Lissabon plaats. 
 
In zijn homilie had de paus de jongeren opgeroepen om hun dromen niet te beperken 
tot het uitzien naar vakanties of het weekend, maar ook om Gods dromen na te streven, 
de schoonheid van het leven te omarmen en werken van barmhartigheid vorm te geven. 

 

 
 
 
 

Wilt u wekelijks voor 

aantrekkelijke 

tarieven adverteren in deze 

nieuwsbrief? 

 
 
 

Neem contact op met Herman 

Maas: telefoon 0118 – 43 03 77 

 

 
  

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 

■ 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. 

 
■ Maandag 7 december 2020 

Nationale vrijwilligersdag. 
 
■ Maandag 7 december 2020 

Informatiebijeenkomst van het parochiebestuur over de toekomstige ontwikkelingen 
binnen de H. Maria Parochie Walcheren voor werkgroepen van de toeristenkerken. In 
de nieuwsbrief van 5 december leest u meer over plaats en aanvangstijdstip alsmede 
de wijze van aanmelden. 
 

■ Dinsdag 8 december 2020 
Informatiebijeenkomst van het parochiebestuur over de toekomstige ontwikkelingen 
binnen de H. Maria Parochie Walcheren voor vrijwilligers van de parochiekern 
Vlissingen. In de nieuwsbrief van 5 december leest u meer over plaats en 
aanvangstijdstip alsmede de wijze van aanmelden. 
 

■ Woensdag 9 december 2020 
Informatiebijeenkomst van het parochiebestuur over de toekomstige ontwikkelingen 
binnen de H. Maria Parochie Walcheren voor vrijwilligers van de parochiekern 
Middelburg. In de nieuwsbrief van 5 december leest u meer over plaats en 
aanvangstijdstip alsmede de wijze van aanmelden. 
 

■ Dinsdag 15 december 2020 
Informatiebijeenkomst van het parochiebestuur over de toekomstige ontwikkelingen 
binnen de H. Maria Parochie Walcheren voor parochianen van de parochiekern 
Vlissingen. In de nieuwsbrief van 5 december leest u meer over plaats en 
aanvangstijdstip alsmede de wijze van aanmelden. 
 

■ Woensdag 16 december 2020 
Informatiebijeenkomst van het parochiebestuur over de toekomstige ontwikkelingen 
binnen de H. Maria Parochie Walcheren voor parochianen van de parochiekern 
Middelburg. In de nieuwsbrief van 5 december leest u meer over plaats en 
aanvangstijdstip alsmede de wijze van aanmelden. 
 

■ Donderdag 17 december 2020 (14.00-16.00 uur) 
Vergadering parochiebestuur in de pastorie in Vlissingen. 

 
■ Donderdag 24 december 2020 (Kerstavond 20.00 uur) 

Kerstviering in toeristenkerk Onze Lieve Vrouwe op Zeekerk in Haamstede.  
Voorganger is pater Ton Bun met medewerking van wisselende cantors. 

 



 

 

■ 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Mensen die men van harte liefheeft, 
worden niet ouder!!



 

 

 

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 

 
 
 
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. 
 

13-37-986 

mailto:secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl
mailto:secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl
https://www.paterdamiaanparochie.nl/pastoraal-team/
mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl

