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Wij een nieuwe adverteerder, u een boek naar keuze 

Wanneer u bij ons een nieuwe adverteerder voor het gehele jaar 2021 

aanbrengt, ontvangt u van onze redactie, zo lang de voorraad strekt, een boek 
naar keuze: 
 
1. Gedreven leven, reflecties op een levensverhaal van Jan W. Scheffers (302 pag. 
2. Het roggepaadje, wandeling door mijn leven van Martine Buitink (76 pagina’s). 
 
Stuur uw reactie naar: hamaas@kpnmail.nl en vermeld daarin welk boek uw wilt 
ontvangen. 

 
 
 

Caritas collecteert voor kerstattentie voor sociale minima 

Ook dit jaar is in december de collecte van Caritas bestemd voor een 

kerstattentie voor de sociale minima. Uw bijdrage zal onder andere gebruikt 
worden voor kerstpakketten. 
 

U kunt uw bijdrage storten op: NL 82 RABO 0117 0296 61 onder vermelding van:  
‘kerstattentie’, ten name van RK Caritas Walcheren. 

 

mailto:hamaas@kpnmail.nl


 

Lezingen en overweging hierbij van de Tweede Zondag van 
de Advent, B- jaar, 6 december 2020. 
E.L. Jes.40,1-5.9-11; Antwoordpsalm 85; T.L. 2 Petrus 3,8-14; 
Ev. Mc.1,1-8 

 
 
Tekst: René Heinrichs, aalmoezenier b.d. 
 
 
Afgelopen woensdag stond er in de krant BN een leuk bericht. 
Een kind van een bakker vroeg opeens toen de bakker het elektrische licht uitdeed: 
,,Papa waar gaat het licht toch naar toe als het donker wordt?’’ Pa was niet voor een 
gaatje gevangen en zei: ,,Nou dat bewaren we in de koelkast. Ga maar kijken!’’ En zo 
geschiedde. Het kind opende de koelkast en zag toen het licht branden. 
 
Een leuk bericht dat me deed glimlachen. We worden overspoeld met nare en enge 
berichten. Ieder dag die getallen over de Coronabesmettingen- en achter die getallen 
schuilen mensen die het vreselijk zwaar kunnen hebben- jongeren die mensen zomaar 
in hun lichaam steken, een automobilist die door alcoholmisbruik helemaal de weg kwijt 
raakt en zomaar 18 mensen verwondt door te gaan rijden in het voetgangersdomein te 
Trier etc. Veel duisternis heerst er zo in ons leven. In ons mensenleven kan het 
behoorlijk donker worden. Dan hebben we behoefte aan licht, aan troost. Dat zoeken 
mensen dan vaak in eten, troost, in eten, of in drank en drugs, bij elkaar of in de kamer 
van psychotherapeuten, of in het aldoor maar blijven werken, etc. Maar dat is geen 
echte troost. Het is maar altijd voor even.  
 
Op deze zondag zouden we normaal horen zingen bij het Rorate Caeli- Open de hemel 
en daal neer- consolamini, consolamini, vertaald betekent dit: troost mij, troost mij. 
 
En van wie verwachten we dan die troost? De H. Schrift laat ons vandaag lezen in het 
boek Jesaja. En hij zegt: het is God die in beweging komt die het volk dat in 
ballingschap is doet bevrijden door Cyrus, de heerser van Babylonie. Hij duidt de goede 
wil van deze heerser als een teken dat god in beweging is gekomen en ons zo troost. 
Jesaja, op zijn beurt, troost het volk ( zo staat het bij Jesaja en er staat niet de stad 
Jerusalem!) met die goede boodschap. En roept dat volk op om de weg voor die God 
die in beweging komt recht te maken. Zo troost Jesaja de mensen met dit visioen van 
de Redder die komt. 
 
Zo ook doet de psalm 85. Eerst komt God in beweging, troost ons, en deze psalm 
eindigt ermee dat wij opgeroepen worden mensen te troosten. En dat kunnen we. Niet 
alleen door de aankondiging van het komende rijk, die nieuwe hemel en die nieuwe 
aarde die maar uitblijft en nog niet gerealiseerd is, zoals Petrus schrijft in zijn Tweede 
brief. Petrus wijst hiermee op de terugkomst van Jezus op het einde der tijden. Petrus 
zegt dan dat we geduldig moeten zijn en ondertussen actief moeten meewerken aan de 
goede werken die met de eerste komst van Jezus begonnen zijn. Marcus wijst erop dat 
God vaker in beweging is gekomen en weer in beweging komt. Marcus wijst op 
Johannes die het visioen waarmaakt. Hij baant de weg voor Hem die na hem komt. 
 
Johannes roept: Stop! Houd halt in het leven, maak pas op de plaats. Dit is de gunstige 
tijd om je leven om te keren, binnenste buiten te keren. Johannes noemt dit ‘metanoia’, 
dat zoveel betekent als ‘anders gaan denken’, anders gaan leven’. Hij roept ons op ons 
leven opnieuw onder de loep te nemen te kijken of het ook anders kan.  Met het oog 
waarop? Met het oog op iemand die komt, iemand die leeft in de kracht van God en die 
zal dopen met heilige Geest. 



 

En dan hoor ik u al vragen: ,,en wat houdt dat dan precies in, kan ik dat nu al hebben?’’ 
In de tijd van Johannes moest Jezus nog komen, gedoopt worden door Johannes en 
moest nog duidelijk worden wat Jezus bedoelde en deed, wat die blijde boodschap was.  
Wij hebben inmiddels 2000 jaar christelijk geloof achter de rug. En steeds weer horen 
we: God troost ons, Jezus troost ons en bemoedigt ons, en troost elkander. En we 
kunnen dat! Steeds weer blijken mensen te beschikken over onvermoede krachten om 
doorheen slecht nieuws te leven, om mensen door donkere tijden heen te slepen, om 
een doodzieke mensen te genezen, om de zwaarste opgave tot een goed eind te 
brengen, om van de hel een paradijs te maken, om van een verslaving af te komen, om 
te toppen met geweld tegen vrouwen, enz. Het is onze taak om die onvermoede 
geweldige krachten op te roepen, in de kerk, in de maatschappij, in onszelf, om ze te 
mobiliseren. Wij, jij kunt het, omdat God het wil en ---als wij, jij het wilt!’ En deze wil 
wordt gedragen door de hoop dat we inderdaad naar betere tijden kunnen doorgroeien. 
 
‘Consolamini, consolamini populi Dei’, troost mij, troost mij volk van God. 
 
 
 
 
 

Aanmelding en corona-regels voor informatieavonden 
december 2020 
1. Voor alle bijeenkomsten geldt, dat u zich van tevoren dient op te geven.  

• Vrijwilligers: dat gaat via de intekenlijst per groep  

• Parochianen: met een telefoontje naar het secretariaat. 
o Middelburg: dinsdag en donderdag tussen 9.30 en 11.30 naar 0118-612860, 

  Uiterlijk 10 december 
o Vlissingen: donderdag en vrijdag tussen 9.00 en 11.30 naar 0118-412247, 

Uiterlijk 11 december 
2. Indien er meer parochianen willen komen dan er beschikbare plaatsen zijn, zullen 

we aan betrokkenen een nieuwe bijeenkomst voorstellen. 
3. Inmiddels zijn we wel gewend aan de corona-maatregelen. Hieronder noemen we ze 

nogmaals. 
 
Voor Vlissingen en Middelburg: 

• Buiten de kerk doet u een mondkapje voor; 

• U komt binnen via de gebruikelijke ingang van de kerk (Vlissingen: 
Brouwenaarstraat); 

• U desinfecteert uw handen met de gel; 

• U kiest een plaats en u let op de stickers, voldoende afstand van anderhalve meter; 

• Wanneer u zit, dan mag het mondkapje weer af; 

• Vanwege de coronaregels mogen we helaas geen drankje verzorgen. U zult zelf een 
flesje drinken dienen mee te brengen; 

• Op het einde van de bijeenkomst doet u het mondkapje weer om voor u gaat staan; 

• U verlaat de kerk met voldoende afstand tot anderen. (Vlissingen: dr. Nolsonstraat). 
 
Heel veel dank voor uw begrip. 
 
Vriendelijke groet, 
parochiebestuur  

(gecorrigeerd en redactioneel bewerkt door Peter Vrancken) 

 
 



 

Weer kaartenactie werkgroep Ter Reede in Coronatijd 

Afgelopen weekend is de werkgroep Ter Reede (locaties Ter Reede en 

Scheldehof) weer op pad gegaan om Kerstkaarten met daarin een inlegvel met 
teksten voor de vier zondagen van Advent te bezorgen bij alle R.-K. bewoners die 
bij de groep bekend zijn. 
 
De kaarten werden weer geschreven op ‘kantoor’ Maas onder het genot van een kopje 
koffie en wat lekkers en natuurlijk vanwege Corona op zeer ruime afstand van elkaar. 
 
Dit keer hebben de kerstkaarten een bijzonder betekenis. Sinds een aantal jaar had de 
werkgroep een sponsor voor de kaarten die iedere viering op het altaar in Ter Reede 
stonden voor de jarigen in Ter Reede. Aan het einde van de viering werden de kaarten 
overhandigd aan de jarigen die aanwezig waren en die even in het zonnetje gezet 
werden, soms vergezeld met het Lang zal hij of zij leven. Als bewoners niet in de viering 
aanwezig waren werden deze kaarten thuis bezorgd. 
 
De sponsor van deze kaarten die een trouw bezoeker was van de vieringen op de 
zaterdagen, genoot zichtbaar van de enthousiaste reacties van de mede parochianen. 
 

Echter op 9 oktober overleed onze sponsor Guus Schoute. Een aardig persoon, die dit 
extraatje voor de bewoners van Ter Reede mogelijk heeft gemaakt. Hij zette zijn zus en 
familie in om dit te realiseren. 
 
Een paar weken na het overlijden van Guus kreeg de werkgroep nog een doos vol 
prachtige kerstkaarten via zijn dochter. Wat een cadeau! Zo fijn dat Guus hier nog voor 
gezorgd heeft! De werkgroep Ter Reede is Guus en  zijn familie zeer dankbaar, omdat 
velen nu tijdens deze Adventtijd en met Kerst kunnen genieten van een prachtige 
kerstkaart!  Moge Guus rusten in Vrede. 
 
Namens de werkgroep Ter Reede, Jeannette 
 

 

 
Een  aantal van de bezorgde kaarten 

Foto: © Jeannette Vrancken 



 

HOOP als bewuste keuze (7) 

Het zevende artikel in de reeks ‘Hoop als bewuste keuze’ is weer geschreven in 

het kader van onze opdracht te werken aan een vitale kerk. Door de coronacrisis 

zijn de meeste activiteiten in dit verband stilgelegd of uitgesteld. Het leven en ons 

geloofsleven gaan echter gewoon door, thuis of in contact met anderen, fysiek of 

via de digitale weg. In deze tijd met al zijn beperkingen kunnen we ons bezinnen 

op de manier waarop we als individu of als geloofsgemeenschap de boodschap 

van het evangelie verder willen brengen. 

 

 

Tekst en foto: J.M. (Han) Bleyenbergh 

 

 

We naderen nu het eind van een jaar dat niet snel zal worden vergeten. De crisis die 

zich begin dit jaar heeft aangediend is nog niet voorbij en krijgt mogelijk nog een lange 

nasleep. Voor veel mensen is het inmiddels duidelijk wat we allemaal zijn kwijt geraakt. 

Twijfels of het oude in de toekomst nog kan worden hersteld nemen geleidelijk aan toe. 

De kerk die al langere tijd in een crisis verkeerde wordt nu nòg meer op zichzelf 

teruggeworpen. We moeten het nu doen zonder de aandacht en inspiratie van elkaar in 

een ontmoeting of een samenkomst. Daarom moeten we zoeken naar nieuwe en 

andere vormen van onderling contact om samen het perspectief van de evangelische 

boodschap verder te dragen. Met deze serie zijn we begonnen in het kader van de 

missionaire opdracht. Ook na de coronacrisis willen we hiermee verder gaan en de 

draad weer oppakken. 

 

In de aanloop naar Kerstmis  -tijdens de advent-  mogen we ons bezinnen op de inhoud 

van deze boodschap: een hoopvolle toekomst voor de wereld, de mensen om ons 

heen, onze geliefden en voor onszelf. Om dichter bij die hoopvolle toekomst te komen 

moeten we in onderlinge verbondenheid moed en vertrouwen hebben.  

Met andere woorden: geloof. Ondanks alle narigheid van deze tijd blijft er voor ons als 

gelovigen de HOOP. We kunnen een voorbeeld nemen aan Job  -een godvrezend en 

welvarend man uit het oude testament-  die naast zijn lichamelijk lijden alles verliest wat 

hem dierbaar is en door diepe rouw wordt getroffen. Zijn vrienden komen hem 

opzoeken en willen hem troosten. Na de gebruikelijke stilte komen ze met elkaar in 

gesprek over wat Job is overkomen en over de rol die God in zijn leven speelt. Ondanks 

hun kijk op oorzaak en gevolg zal Job het vertrouwen in God niet verliezen en spreekt 

hij tot slot zijn vertrouwen uit: 

 

Heer, ik weet dat u alles kan, 

niets is voor U onuitvoerbaar. 

U hebt gelijk, ik redeneer zonder inzicht over 

Uw wonderwerken die mijn verstand te boven gaan. 

Ik kende u slechts van horen zeggen, 

nu heb ik U gezien met eigen ogen. 

Daarom wend ik me af van stof en as, 

ik keer mij om: 

ik wil me niet langer richten op de dood, 

maar op het leven. (Job. 42:2-6) 



 

Kloostergemeenschap Taizé 

In de Franse kloostergemeenschap van Taizé waar jaarlijks duizenden jongeren worden 

ontvangen  -ook uit ons land-  wordt de volgende canon veel gezongen: 

 

Als alles duister is, 

ontsteek dan een lichtend vuur 

dat nooit meer dooft, 

een vuur dat nooit meer dooft. 

(Liedboek 2013 nr. 598 / Sela). 

 

Jongeren van allerlei nationaliteiten en kerkgenootschappen – sommigen zijn niet bij 

een kerk aangesloten - gaan in de zomermaanden naar Taizé om te zoeken naar 

contact met God door gemeenschappelijk gebed, zingen, stilte, persoonlijke bezinning 

en het uitwisselen van ervaringen en inzichten. Een verblijf in Taizé kan hen helpen om 

-buiten de hectiek van het dagelijks leven-  een grote verscheidenheid aan mensen te 

ontmoeten en na te denken over hun inzet voor de kerk en de maatschappij. 

 

Laten wij daarom in afwachting van het Licht, de Eerstgeborene  -van wie wij de 

komst (Christus geboorte) met Kerstmis vieren-  in deze donkere dagen lichtende 

vuurtjes ontsteken, als teken van troost, verbondenheid en geloof. 

 

 
 

 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

rkwalcheren@zeelandnet.nl 
 

mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 

Adventserie Geloof in Zeeland – op zoek naar het licht 

Komende zondag, de tweede Adventsdag, 6 december 2020, kunt u online via 

Omroep Zeeland vanaf 9.00 uur de gemeenschappelijke online viering Geloof in 
Zeeland vanuit de Heilige Willibrorduskerk in Zierikzee bijwonen. Deze dienst 
wordt opgenomen in samenwerking met Omroep Zeeland. 
 
Voorgangers zijn ds Jan van Langevelde van de Christelijke Gereformeerde kerk in 
Zierikzee en pastor Ria Mangnus van de parochies Boven de Schelde. Muzikale 
medewerking wordt verleend door Marianne van Dijke, zang piano, Annette Jumelet, 
viool, Wim Boer, orgel/piano, en Christa en Jan de Pagter en André Flikweert, zang. 
 
Iedere week komen op een andere locatie mensen aan het woord, over wat voor hen 
deze tijd donker maakt, hoe zij uitzien naar het licht. Ditmaal komt de opname uit het 
ADRZ in Goes. 
 
We stellen beide voorgangers graag aan u voor. 
Klik hier voor het interview met pastor Ria Mangnus: Belangrijk dat we elkaar nú vinden 
en hier voor het interview met ds Jan van Langevelde: Mensen blijven de kerk trouw. 
 
Lees ook het artikel over Lied 1005: ‘Zoekend naar licht’, het openingslied van de eerste 
vier afleveringen van Geloof in Zeeland. 
 
Het programma is zondag van 9.00 uur tot 12.00 uur doorlopend te zien bij Omroep 
Zeeland TV en Omroep Zeeland-website Het programma kan later ook worden 
teruggezien op deze website via video>terugkijken, evenals via Omroep Zeeland 
 
Volgende week, zondag 13 december, komt de uitzending van ‘Geloof in Zeeland – op 
zoek naar het licht’ vanuit de Katse kerk in Kats. Voorgangers zijn dan ds Karin van den 
Broeke van de PG Wissenkerke-Geersdijk-Kats-Kortgene en ds Peter Broere van de 
gereformeerde Ichthuskerk in Tholen. 
 

Bron: www.gelovenindedelta.nl 
 
 
 
 
 

Oproep 

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

graag een verzameling tonen van de kerstversieringen bij u thuis. Inmiddels heeft 
een aantal parochianen de woning al in kerstsfeer gebracht gezien de 
inzendingen. 
 
Graag ontvangen wij ook van u een foto van uw kerstversiering: een kerstboom, een 
krans, een kerststalletje of kerstgroep, een kerstster of welke kerstversiering dan ook. 
 
Stuur uw foto met een korte tekst en uw naam voor 22 december naar: 
 

rkwalcheren@zeelandnet.nl 
 

 

https://www.gelovenindedelta.nl/belangrijk-dat-we-elkaar-nu-vinden/
https://www.gelovenindedelta.nl/mensen-blijven-de-kerk-trouw/
https://www.gelovenindedelta.nl/zoekend-naar-licht/
https://www.omroepzeeland.nl/tv/programma/370221257/Geloof-in-Zeeland/aflevering/370243285
https://www.gelovenindedelta.nl/video/terugkijken/
https://www.omroepzeeland.nl/tvgemist
mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 

Nederlandse R.-K. bisschoppen lanceren speciale website 
met de oproep: Vier Kerstmis! 

Vorige week vrijdag, 27 november, ging de website Vierkerstmis.nl online. Op 

deze website nodigen de Nederlandse R.-K. bisschoppen iedereen uit om ook dit 
jaar Kerstmis te vieren, al is alles anders door Covid-19. De website biedt 
concrete handvatten om Kerstmis te vieren, ook als er geen plek in de kerken is. 
Thuis vieren met een liturgieboekje voor de live stream of televisie kan ook en 
wordt van harte aanbevolen want Kerstmis is te belangrijk om niet te vieren. 
 

 
 
Door de beperkingen die er zijn in verband met Covid-19 kan er naar alle 
waarschijnlijkheid maar een beperkt aantal aanwezigen bij elke kerstviering zijn. Maar 
Kerstmis kan als belangrijk hoogfeest juist in deze tijd mensen inspireren en 
bemoedigen met de boodschap dat Jezus naar de wereld is gekomen om dichtbij te zijn 
in het leven van iedereen. 
 
Vieren in verbinding 
De website Vierkerstmis.nl helpt ook om de eigen parochiewebsite te vinden zodat 
mensen daar kunnen kijken of ze een plek kunnen reserveren voor de kerstmissen. Is 
er geen plek, dan wordt er mogelijk wel een live stream verzorgd, zodat ze thuis mee 
kunnen vieren. In het afgelopen jaar hebben veel parochies ervaring opgedaan met het 
live streamen van hun vieringen via internet. Dit biedt met de feestdagen de 
mogelijkheid om verbinding te maken met iedereen die normaal gesproken graag bij 
een van de kerstvieringen had willen zijn. Verder zijn er de Eucharistievieringen op 
televisie bij NPO2, uitgezonden door de KRO. Ook daar kan men Kerstmis meevieren. 
 
 
 

https://www.rkkerk.nl/nederlandse-r-k-bisschoppen-lanceren-speciale-website-met-de-oproep-vier-kerstmis/
https://www.rkkerk.nl/nederlandse-r-k-bisschoppen-lanceren-speciale-website-met-de-oproep-vier-kerstmis/


 

 
Op Vierkerstmis.nl is verder onder meer 
een link naar een website met 
liturgieboekjes voor de zondagen van de 
Advent en de vieringen tijdens de 
feestdagen te vinden. Ook is er een 
directe link naar het kerstverhaal in 
Lucas 2. Tijdens de periode van de 
Advent wordt Vierkerstmis.nl nog verder 
aangevuld met onder meer een 
‘doeboekje’ voor gezinnen, om thuis met 
de kinderen mee te kunnen vieren en 
een video met een boodschap van de 
bisschoppen, speciaal voor Kerstmis 
2020. 

 

Kijk voor meer informatie op Vierkerstmis.nl 

Bron: rkkerk.nl; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Deze nieuwsbrief bereikt wekelijks zo’n twaalfhonderd lezers! 
 

 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2020/11/logo_vierkerstmis.jpg
http://www.vierkerstmis.nl/


 

Corona doet wereld massaal naar gebed zoeken via Google 

Een Deense studie analyseerde het gebruik van de zoekterm ‘gebed’ via Google 

Trends en komt tot wereldwijde recordhoogte in maart 2020. 
 
 
Tekst: Lieve Wouters (Kerknet) 
 
 
In tijden van crisis hebben mensen de neiging om zich tot religie te wenden voor troost 
en uitleg. De coronacrisis vormt hierop geen uitzondering, zo blijkt uit onderzoek van de 
universiteit van Kopenhagen (In Crisis, We Pray, Jeanet Sinding Bentzen, mei 2020). 
De Google Search-gegevens van 95 landen werden vergeleken over een periode van 
verschillende jaren. De resultaten tonen wekelijkse gegevens van voorgaande jaren en 
dagelijkse gegevens vanaf januari 202 tot en met 1 april 2020. 
 
Uit al die gegevens blijkt dat zoektermen naar gebed jaarlijks stijgen rond Pasen. Ook 
de islamitische vastenmaand Ramadan brengt jaarlijks extra religieuze activiteit op 
Google Search teweeg. Maar nooit was de stijging zo hoog als in maart 2020. 
 
De zoektocht naar gebed was wereldwijd en interreligieus 
Ook ten opzichte van andere zoekopdrachten was ‘gebed’ flink gestegen. De klassieke 
zoektocht naar vluchten nam dan ook drastisch af door de sluiting van een groot deel 
van het luchttransport. Maar ook ten opzichte van trending zoekopdrachten, 
zoals Takeaway en Netflix, steeg de vraag naar gebed. Bentzen stelt dat meer dan de 
helft van de wereldbevolking in maart heeft gebeden om een einde te maken aan het 
coronavirus. 

En die stijging is terug te vinden op alle niveaus van inkomen, ongelijkheid en 
onveiligheid, behalve voor de 10% minst religieuze landen. Landen en mensen die al 
religieus waren, zijn meer geneigd soelaas te zoeken in hun geloof. Mensen en 
bevolkingsgroepen die meer te maken krijgen met onzekerheid en armoede, zijn vaak 
religieuzer dan welgestelde. 
 
Ze wijst er ten slotte op dat heel wat biddende activiteit niet terug te vinden is via 
Google Search. Allereerst zijn er heel wat landen niet in het onderzoek opgenomen 
omdat de toegang tot het internet er te beperkt is. En verder heeft ook lang niet 
iedereen het internet nodig voor zijn gebedsleven. Of surft men rechtstreeks naar 
vertrouwde religieuze websites in plaats van een zoekmachine en een algemene term 
als ‘gebed’ te gebruiken. 
 
Duurzaam? 
Rest de vraag hoe duurzaam die religieuze verdieping op momenten van twijfel is. 
Bentzen herinnert eraan dat kerken in de Verenigde Staten een toename van gelovigen 
vaststelden na de aanslagen van 11 september 2001. Toch maakt ze een onderscheid 
tussen intrinsieke en extrinsieke religiositeit: kerkgangers onderhouden lang niet altijd 
een persoonlijk gebedsleven en omgekeerd. En de zoektocht naar vervangende 
kerkdiensten - livestreams van de mis - stegen weliswaar ook, maar veel minder dan 
die naar gebed. 

Het hele onderzoek is online beschikbaar (pdf). 

 

https://www.kerknet.be/auteur/lieve-wouters
https://www.economics.ku.dk/research/corona/Bentzen_religiosity_covid.pdf


 

 

 

 
 
 

 

 
Wil Vlissingen de Wereldwinkel behouden?? 

 
Dan vragen wij u onze winkel vaker te bezoeken 
voor levensmiddelen of voor originele cadeau- 
artikelen. Echt fijn als u komt! Vrijdagmiddag of 

zaterdagmiddag van half twee tot vijf uur. 
Alleen pinnen! 

Maar wij zoeken ook naar nieuwe 
medewerkers met talent voor verkopen. U kunt 
zich opgeven via wwvlissingen@gmail.com of 

bekijk onze website: 
www.wereldwinkelvlissingen.nl 

 

 

 

In onze nieuwsbrief leest u ook nieuws 
dat u nergens anders leest! 

 

mailto:wwvlissingen@gmail.com
http://www.wereldwinkelvlissingen.nl/


 

Lesmateriaal beschikbaar voor de week van het Katholiek 
onderwijs 2020 

Van 14 tot en met 18 december organiseert de Nederlandse Katholieke 

SchoolRaad (NKSR) de Week van het Katholiek Onderwijs 2020. De NKSR zorgt 
ook dit jaar, dat zo veel anders is door Covid-19, weer voor les en- inspiratie-
materiaal voor de periode van Advent en Kerstmis. De Raad werkt dit jaar samen 
met Vastenactie. 
 
Bij de ontwikkeling van het materiaal is rekening gehouden met de digitale aard van het 
onderwijs dit jaar. Ook online is het materiaal goed te gebruiken. 
 

Basisonderwijs 
Voor het basisonderwijs heeft de NKSR in samenwerking met Vastenactie een 
bijzonder project ontwikkeld: ‘Het cadeau voor de wereld’. Het gaat over koning 
Guldemond die zijn onderdanen een boek met het kerstverhaal wil schenken maar hij 
weet niet meer precies hoe het verhaal gaat. De hofhouding helpt hem om het verhaal 
compleet te maken, vanuit hun eigen beleving. Het project is zowel voor onder- als 
bovenbouw uitgewerkt in een overzichtelijk werkboek. Voor de onderbouw is er een 
kleurig, digitaal prentenboek. Het verhaal van koning Guldemond is de opstap naar het 
kerstverhaal met liedjes en gebeden, verrassende werkvormen en een opzet voor een 
kerstviering. 
 
Voorgezet onderwijs 
‘In blijde verwachting’ is de titel van het project voor het voortgezet onderwijs. Het 
verhaal van Maria die zwanger is van een bijzonder kind en het kerstverhaal over de 
geboorte van haar zoon Jezus worden gekoppeld aan twee andere verhalen uit onze 
tijd. De auteurs hebben voor onder- en bovenbouw een scala aan uitdagende 
werkvormen bedacht die de leerlingen op verschillende manieren naar de verhalen laat 
kijken, onder meer vanuit een levensbeschouwelijk perspectief en vanuit een 
maatschappelijke insteek. Ook de verwachtingen en dromen die ze hebben over hun 
eigen toekomst komen aan bod. Genoeg aanknopingspunten voor onverwachte 
gesprekken! 

▪ Het lesmateriaal is te downloaden via www.vastenactie.nl/lesmateriaal en 
www.nksr.nl 
 

Bron: Bisdom Breda  

Caritas collecteert voor kerstattentie voor sociale minima 

Ook dit jaar is in december de collecte van Caritas bestemd voor een 

kerstattentie voor de sociale minima. Uw bijdrage zal onder andere gebruikt 
worden voor kerstpakketten. 
 

U kunt uw bijdrage storten op: NL 82 RABO 0117 0296 61 onder vermelding van:  
‘kerstattentie’, ten name van RK Caritas Walcheren. 
 
 

BLIJF OMZIEN  NAAR ELKAAR!! 

http://www.vastenactie.nl/lesmateriaal
https://www.nksr.nl/lesmateriaal/wko20/


 

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.  

 

mailto:pastorteam@zeelandnet.nl


 

Salariëring 
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. 
 
Uw sollicitatie 
Sollicitaties, voorzien van een cv, kunnen tot 20 december 2020 worden aangeleverd bij 
Els Heijers, bestuurslid (portefeuille personeel) els@zeelandnet.nl 
 

 

 

Derde cursusavond over het Marcusevangelie online 

De video-opnamen van de derde avond van de Bijbelcursus die bisschop 

Liesen geeft over het Marcusevangelie is gepubliceerd op het YouTubekanaal van 
het Bisdom Breda. 

Tijdens de avond vertelt de bisschop over de bedoeling van de evangelist bij de opbouw 
van het Evangelie en werkt hij verschillende thema’s uit die het Evangelie kenmerken. 
Zo gaat hij onder meer in op de ,,toenemende weerstand’’ tegen Jezus, de ,,genezing 
van de lamme’’, de ..tollenaar die apostel werd’’, de betekenis van de ‘bruidegom’, de 
‘sabbat’ en hoe Jezus’ leerlingen leren wie Hij is. Ook de lezer zelf wordt aangesproken 
en uitgedaagd na te gaan wat de passages voor hem of haar betekenen. 
 
Tijdens de gehele cursus kunnen deelnemers en online volgers verdiepingsvragen 
insturen. Deze vragen worden in de opvolgende avonden behandeld. Hiervoor kan het 
contactformulier (onderaan de pagina) worden gebruikt dat tijdens de duur van de 
cursus actief is. 
 
De eerstvolgende cursusavond vindt plaats op 7 december 2020. In verband met 
videomontage verschijnt de opname van de avond enkele dagen later. 

▪ De opnamen van de cursusavonden worden verzameld op deze afspeellijst. 

▪ Meer informatie over de cursus op de website van het Sint Franciscuscentrum 

 
Bron: Bisdom Breda; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken 

  

 

 

 

In onze nieuwsbrief leest u ook nieuws 
dat u nergens anders leest! 
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Reageren op een artikel? 

Mail de redactie op het juiste, veilige adres: 

rkwalcheren@zeelandnet.nl 

 

mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 

Online adventsbezinning met hulpbisschop Woorts in 
Catharijneconvent 

Speciaal voor de Advent 2020 heeft het Centrum voor Parochiespiritualiteit 

(CPS) een online Adventsbezinning laten maken met mgr. Herman Woorts. Naast 
hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht, is mgr. Woorts ook docent christelijke 
kunst en iconografie die graag inspireert en het christelijke geloof verkondigt aan 
de hand van mooie kunstwerken. 
 
Stafmedewerker van het CPS, Tim Schilling, is blij met het resultaat: “Helaas was het 
nu niet mogelijk om een fysieke bezinningsdag te organiseren met mgr. Woorts, maar 
op deze wijze wil het CPS mensen een handreiking bieden ter voorbereiding op het 
grote feest van Kerstmis.” 
 
Voedsel voor de geest 
In het filmpje van dertien minuten bespreekt mgr. Woorts Adventsthema’s aan de hand 
van één van de meest bekende kunstwerken uit de vaste collectie van het Utrechtse 
Museum Catharijneconvent: het Middelrijns altaarstuk uit 1410. Tijdens zijn bezinning 
zoemt de hulpbisschop in op vier panelen die inzicht geven in de menswording van 
Gods Zoon. Door zijn presentatie hoopt mgr. Woorts niet alleen een nieuwe kijk op de 
schilderingen te bieden, maar ook voedsel voor de geest. Zijn wens voor alle kijkers is 
dat zij in de Adventstijd “meer en meer vervuld zullen worden van de Heilige Geest.” 
 
De video kan bekeken worden via het Youtube-kanaal van het CPS. 
 
Daar vindt men ook een meer uitgebreide versie van dezelfde video (van ongeveer 20 
minuten) waarin mgr. Woorts ook twee iconen uit zijn privé collectie laat zien. 

Meer over projecten van het Centrum voor Parochiespiritualiteit leest u op 
parochiespiritualiteit.org. 

Bron: rkkerk.nl; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken 
 

 

 

 
Nieuwsbrief H. Maria Parochie Walcheren 

 
Natuurlijk als eerste met het laatste nieuws! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SrwLPa3zKnI
http://www.parochiespiritualiteit.org/


 

Oproep aan onze lezers 
In de Kersteditie van deze nieuwsbrief, die op 24 december verschijnt, willen we 

graag een verzameling tonen van de kerstversieringen bij u thuis. Inmiddels heeft 
een aantal parochianen de woning al in kerstsfeer gebracht gezien de 
inzendingen. 
 
Graag ontvangen wij ook van u een foto van uw kerstversiering: een kerstboom, een 
krans, een kerststalletje, een kerstster of welke kerstversiering dan ook. 
 
Stuur uw foto met een korte tekst en uw naam voor 22 december naar: 
 

rkwalcheren@zeelandnet.nl 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Wilt u wekelijks voor 

aantrekkelijke 

tarieven adverteren in deze 

nieuwsbrief? 

 
 
 

Neem contact op met Herman 

Maas: telefoon 0118 – 43 03 77 
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Katholieken feliciteren Sikhs bij viering Guru Nanak Prakash 
Diwas: hoop in tijd van coronapandemie 

Op 30 november vierden Sikhs Guru Nanak Prakash Diwas. De Pauselijke Raad voor 

de Interreligieuze Dialoog te Rome schreef ter gelegenheid daarvan een boodschap 
aan Sikhs. 
 
 
Tekst: drs. Berry van Oers (Landelijke katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog) 
 
 
In de boodschap worden Christenen en Sikhs opgeroepen een cultuur van hoop te 
bevorderen in deze tijd van de coronapandemie. “…mogen wij christenen en sikhs alles doen 
wat we kunnen, individueel en collectief, en samen met anderen, om een ‘cultuur van hoop’ 
in de samenleving te promoten.”  
 

 

De Nederlandse katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog sluit zich graag aan bij 
deze boodschap. 
 
,,Ondanks de wanhoop die we ervaren, is het de hoop die ons vooruit helpt. Het laat ‘wolken 
van somberheid’ ons niet omhullen en laat ‘passiviteit’ ons niet aanvallen en zegevieren. Het 
roept veerkracht en verantwoordelijkheid op en stelt ons in staat opnieuw met vertrouwen te 
beginnen. De ‘deugd van hoop’ verenigt mensen, bouwt het vertrouwen weer op en wakkert 
de passie om te leven weer aan’’, zegt Miguel Ángel kardinaal Ayuso Guixot MCCJ, 
voorzitter van de Pauselijke Raad. 



 

 

 
Het sikhisme is geïnspireerd op het onderwijs van tien goeroes. De eerste goeroe was 
goeroe Nanak (1469-1539) die leefde in Pakistan. Goeroe Nanak leerde dat mensen een 
onderdeel vormen van het Goddelijke licht. Zij kunnen de allerhoogste (spirituele) staat 
bereiken door op te gaan in God. Jaarlijks vieren sikhs de geboortedag van goeroe Nanak. 
Ze gaan dan naar hun gebedshuizen, lezen uit hun heilige boek, zingen liederen en delen 
eten uit. 
 
Sikhs geloven in één God, gelijkheid, rechtvaardigheid en vrijheid voor iedereen. Zij 
accepteren het bestaan van alle geloven en wijzen bevooroordeling of onderdrukking op 
basis van godsdienst, kaste, kleur, geloofsbelijdenis, ras en/of sekse af. 
 
Er zijn 26 miljoen sikhs waarvan er 21 miljoen in India wonen. In Nederland wonen er 
ongeveer 15.000 sikhs. De meerderheid hiervan woont in Amsterdam, Rotterdam, Almere en 
Den Haag. In Nederland zijn er acht Gurdwara’s (sikh-gebedshuizen). 
 
Lees hier de boodschap bij gelegenheid van Guru Nanak Prakash Diwas 2020. 
 
 
 
 
 
 

Geen nieuwsbrief ontvangen? 

Heeft u een keer een nieuwsbrief niet ontvangen? Dat is heel vervelend. Onze 

excuses daarvoor. 
 
Stuur dan een mailtje naar ons veilige redactieadres  rkwalcheren@zeelandnet.nl en we 
zorgen er voor dat u de nieuwsbrief zo snel mogelijk alsnog ontvangt! 

 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2020/11/Guru-Nanak-Prakash-Diwas-2020-Message-1.pdf
mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 

 

 

 
 

 

 
■ 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. 
 

■ Dinsdag 8 december 2020 
Informatiebijeenkomst van het parochiebestuur over de toekomstige ontwikkelingen 
binnen de H. Maria Parochie Walcheren voor vrijwilligers van de parochiekern 
Vlissingen. 
 

■ Woensdag 9 december 2020 
Informatiebijeenkomst van het parochiebestuur over de toekomstige ontwikkelingen 
binnen de H. Maria Parochie Walcheren voor vrijwilligers van de parochiekern 
Middelburg. 
 

■ Dinsdag 15 december 2020 
Informatiebijeenkomst van het parochiebestuur over de toekomstige ontwikkelingen 
binnen de H. Maria Parochie Walcheren voor parochianen van de parochiekern 
Vlissingen. 

 
■ Woensdag 16 december 2020 

Informatiebijeenkomst van het parochiebestuur over de toekomstige ontwikkelingen 
binnen de H. Maria Parochie Walcheren voor parochianen van de parochiekern 
Middelburg. 
 

■ 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. Voor deze viering is vooraf aanmelden verplicht via het e-mailadres: 
wkgr.domburg@rkwalcheren.nl. 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Bestuurders en machtsmisbruik, 
het is (te) vaak een bizarre combinatie!!



 

 

 

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. 
 

13-37-1006 
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https://www.paterdamiaanparochie.nl/pastoraal-team/
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