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Geen publieke vieringen zoals de nachtmis op kerstavond in 

de Rooms-Katholieke kerken 

De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft afgelopen dinsdag, 15 december, 

naar aanleiding van de indringende toespraak van minister-president Mark Rutte 

van maandag 14 december besloten dat in de Rooms-Katholieke kerken dit jaar 

op kerstavond geen publieke vieringen, zoals de nachtmis, zullen plaatsvinden. 

 

Dat betekent dat er tussen donderdag 24 december 17.00 uur en vrijdag 25 december 

07.00 uur in het geheel geen publieke vieringen worden gehouden. Juist de vieringen 

op kerstavond en in de kerstnacht worden doorgaans door veel mensen bezocht. De 

bisschoppen willen in deze periode van lockdown een beweging van veel mensen 

tegelijk voorkomen. 

 

Op de pagina’s 10 en 11 van deze nieuwsbrief leest u het inmiddels door ons 

bijgewerkte overzicht van alle vieringen binnen de H. Maria Parochie Walcheren en 

vieringen die u via de televisie kunt volgen. 

 ►► Lees verder op pagina 7 

 

https://www.rkkerk.nl/geen-publieke-vieringen-zoals-de-nachtmis-op-kerstavond-in-de-rooms-katholieke-kerken/
https://www.rkkerk.nl/geen-publieke-vieringen-zoals-de-nachtmis-op-kerstavond-in-de-rooms-katholieke-kerken/


 
 
 
 

Vierde zondag van de Advent B- jaar 20 december 2020. 
Lezingen en overweging hierbij. 
E.L. 2 Samuel 7, 1-5.8b-12.14a.16; antwoordpsalm 89; T.L. 
Romeinen 16,25-27 en H. Evangelie volgens Lucas 1,26-38. 
 
Er wordt nogal wat van ons mensen gevraagd. Vorige week werden de vrijwilligers van 
de H. Maria Parochie Walcheren ingelicht over de beleidsplannen van het parochie-
bestuur. Drie toeristenkerken binnenkort dicht, een parochiekerk dicht en de andere in 
Middelburg wordt hoofdkerk en ondergaat inbreidingsbouwwerken. Heftige emoties van 
afscheid, verdriet, pijn riep dit op. 
 
 
Tekst: René Heinrichs, aalmoezenier b.d. 
 
 
En dan afgelopen maandag. Het kabinet grijpt rigoureus in in onze vrijheid en doet het 
land op slot. We kunnen klaarblijkelijk de weelde van een intelligente lockdown niet aan 
met zijn allen. Omwille van onze gezondheid gaat het land op slot. Voor driekwart van 
de bevolking acceptabel maar voor een kwart dus niet. Het besluit heeft veel 
consequenties. De feestdagen zullen o.a. anders zijn dan anders. Op Kerstavond geen 
publiektoegankelijke Kerstvieringen. Deze klap komt er nog eens bovenop. Velen raken 
somber. Het is donker in ons hart. En we hebben zoveel behoefte aan licht. Daarover 
gaan de lezingen van vandaag. Zoomen we maar eens in. 
 
Koning David heeft rust gevonden, woont in een paleis en wil voor God ook een stenen 
paleis bouwen. Werkelijk voor God of omwille van zijn eigen grootsheid? God vindt dat 
maar niks. Dat laat Hij via de profeet Nathan weten. Hij is immers een zwervende God 
die mee trekt met zijn volk. Hij hoeft geen stenen paleis. Laat Hem maar wonen in een 
tent en zet Hem niet vast in een tempel van steen. God wil wonen in het nageslacht van 
David. Dat is de belangrijkste reden om de tempelbouw af te wijzen. Het geslacht David 
zal altijd een Koning leveren belooft God maar dan moeten die wel God gehoorzamen. 
Maar dat gebeurt niet altijd. 
 
De antwoordpsalm is vol van dankbaarheid over de grote reddende en beschermende 
daden die God heeft verricht. Ook lezen we hierin dat god het geslacht David heeft 
gestraft omwille van het ongehoorzaam zijn aan God. 
 
In het H. Evangelie lezen we dat god toch uit het geslacht van David de Redder van de 
Mensheid geboren zal doen worden. De aankondiging van de engel Gabriël aan Maria 
van de geboorte van een zoon lezen we vandaag. God wil geboren worden in de mens 
Maria. (de aandachtige lezer zal het opvallen dat we vorige week de lofprijzing van 
Maria op deze aankondiging lazen en nu pas de aankondiging! Het bijbels leesplan 
werkt niet logisch via een historische tijdlijn maar vindt zijn criteria in verkondiging!) 
En Paulus roept de Romeinen op het heilswerk van Jezus en de persoon van Jezus 
altijd te verkondigen. 
 
Op de achtergrond van deze lezingen spelen vrouwen een belangrijke rol. 
Sara, Hannah en Elisabeth. Alle drie verlangen ze naar een kind maar ze zijn 
onvruchtbaar. Toch worden ze zwanger. Voor God is niets onmogelijk! Maria is niet 
onvruchtbaar. Zij zal moeder worden. 



 
 
 
 

Dan is het logisch dat dat via Jozef, uit het geslacht van David, zal gebeuren. Zij 
vermoedt uit de woorden van de engel Gabriël dat haar iets aangezegd wordt dat de 
tijden overstijgt, dat van belang is voor alle tijden! Daarom zegt Maria: Hoe kan dit 
geschieden daar ik geen man beken? Zij zal Gods zoon ontvangen. 
 
God wil niet wonen in een stenen paleis maar zoekt een huis voor het nageslacht van 
David. In een mens, een vrouw, in ons! 
 
Hoe actueel zijn deze teksten gezien de kerksluitingen op Walcheren, maar ook 
op vele andere plekken in Nederland. We hebben voor God grote stenen 
gebouwen neergezet. Vaak vinden we dat we daarheen moeten gaan om God te 
ontmoeten. Maar God zelf maakt ons duidelijk dat god geboren wil worden in een 
mens, in mensen. En dat betekent dus: in ons. God zoekt een woning in onze 
harten. 
 
Rorate Caeli is al eeuwenlang het lied van de Advent. Zingend bidden we daarin om het 
volgende: ‘Moge de dauw van de hemel over ons neerdalen; dat de wolken 
gerechtigheid doen regenen over het land; moge de aarde opengaan opdat ze gelukkig 
wordt, en het zaad van de gerechtigheid de kans krijgt om te ontkiemen’.  
 
Onze aarde zou er, denk ik vandaag jonger, hoopvoller en veel gelukkiger uitzien als we 
God minder zouden zoeken op de verkeerde plaatsen. Als we god toch eens wisten te 
vinden in elkaar. Als wij God eens zouden zoeken bij mensen in wie Hij zijn tent heeft 
opgeslagen. En wie misschien in tenten wonen, zoals op Lesbos, Moria etc. Dan 
kunnen we samenkomen in huiskerken, op open plaatsen en deze vreugde met elkaar 
delen uit dankbaarheid dat god in Maria ons deze weg getoond heeft. 
 
Mogen wij de openheid hebben die Maria had: ‘Zie de dienstmaagd des heren, mij 
geschiede naar uw woord!’ 
 
 
 
 

Informatie-avonden voor parochianen afgelast 

De aanvankelijk voor afgelopen dinsdagavond en woensdagavond door het 

parochiebestuur uitgeschreven informatieavonden voor de parochianen in 
Vlissingen en MIddelburg zijn afgelast. 
 
De reden daarvoor lag verscholen in de televisietoespraak van minister-president Mark 
Rutte, maandagavond, waarin hij voor het gehele land een lockdown afkondigde om 
daarmee het gevaarlijke Coronavirus een halt toe te roepen. 
 
Het uitstel betekent ook een vertraging in het gehele ontwikkelingsproces binnen de H. 
Maria Parochie Walcheren. Naar verwachting zullen de nu afgelaste informatieavonden 
op een nog nader te bepalen datum in 2021 worden ingehaald. 
 
Werkgroepen 
Het parochiebestuur heeft daarnaast bijeenkomsten van alle werkgroepen binnen de 
parochiesecretariaten in zowel Middelburg als Vlissingen verboden. 



 
 
 
 

Reacties op de toekomstige ontwikkelingen binnen de H. 
Maria Parochie Walcheren 

In onze vorige nieuwsbrief is uitvoerig aandacht geschonken aan door het 

parochiebestuur georganiseerde informatiebijeenkomsten over genomen 
besluiten over de toekomst van de H. Maria Parochie Walcheren. We nodigden u 
uit daarop te reageren. Enkele bezorgde parochianen hebben dat gedaan en die 
reacties worden hieronder integraal overgenomen. 
 

 
 

Lezers schrijven 1 
Zit net het verslag van afgelopen maandag in de Nieuwsbrief te lezen. Er komt daarbij 
maar 1 woord bij me op: SCHANDE!! Het is duidelijk dat er alleen maar vanuit de kerk 
gedacht wordt. Erg vreemd. Het woord ‘toeristenkerk’ bestaat niet alleen uit het woord 
‘kerk’ maar bevat ook het woord ‘toeristen’. Ik lees over het grote belang voor de 
toeristen om tijdens de zomer een dienst bij te kunnen wonen helemaal niets. En ik 
weet uit eigen waarneming hoezeer dit door de toeristen gewaardeerd wordt. Of, ik 
moet eigenlijk schrijven: werd. 
Ook ben ik ronduit boos over het geschetste beeld van de zgn. ‘Eilanden’. Ik weet uit 
eigen ervaring, dat alles door de werkgroepen van de toeristenkerken overlegd werd 
met Middelburg. Zou bijna verzuchten: hadden ze dat maar niet gedaan. Dan zou de 
toekomst van de toeristenkerken er naar mijn mening heel anders uit gezien hebben. 
Oplossing: doe de kerk in Middelburg maar in de verkoop. Van die opbrengst kan de 
rest blijven bestaan. En... maak de toeristenkerken zelfstandig. Ik ben er van overtuigd, 
dat de werkgroepen creatief genoeg zijn om ‘hun eigen broek op te houden’. 
Groeten van een boze parochiaan, 
Frank van Hoof 
 
 

Lezers schrijven 2 
Informatieavonden? Dat heb ik helemaal niet uit de verslagen van de avonden 
begrepen. De aanwezige vrijwilligers kregen een aantal dictaten over zich uitgestort 
en dat was het. Ja, er mocht op gereageerd worden, maar typerend was de 
volgende opmerking van Jac van Damme: ,,we zullen en moeten vooruit. 
Terugkieken daar schiet je niets mee op. We zullen en moeten een grote sprong 
nemen om te vieren.’’ Mijn interpretatie: dus alles gewoon slikken! Dit is niet 
bepaald ‘Samen kerk’. 
Iets meer dan twintig jaar geleden werd de Martinuskerk in West-Souburg verkocht. 
De opbrengst, zo heb ik altijd begrepen, was geoormerkt Vlissings geld. Dat komt 
dan nu goed van pas, lijkt me. Overigens hebben tal van parochianen van de 
verkochte Martinuskerk uit boosheid en teleurstelling geen stap gezet in de Onze 
Lieve Vrouwekerk. Maar dat zal wel niet in de hoofden van de bestuursleden zijn 
opgekomen. 
Triest, ik vind het in en in triest hoe een parochiegemeenschap op deze manier uit 
elkaar zal vallen. Enne…. In een rouwcentrum valt niets te vieren! Mij zul je er niet 
zien, behoudens bij een eventuele uitvaart om het leven van een dierbare te vieren. 
Maar dat is een andere manier van vieren! 
Bert Jansen 



 
 
 
 

Lezers schrijven 3 
Wat een nieuwsbrief en veel vervelende wijzigingen. Dit kost voor veel mensen veel 
verdriet, pijn en energie. We ontkomen helaas niet aan deze ontwikkelingen, als er 
maar goed gecommuniceerd wordt. 
Sterkte met alles. Anita. 
 
 

Lezers schrijven 4 
Overpeinzingen van een niet-gelovige. 

In het digitale parochieblad las ik de verslagen van de voorlichtingsavonden over de 
reorganisatie van de Mariaparochie. Vooral de kanttekeningen van aalmoezenier 
Heinrichs spraken mij erg aan. Ik ben 71 jaar en rooms-katholiek opgevoed, met de 
nadruk op rooms. Maar ik heb al heel lang geen band meer met de gangbare vormen 
van christelijk geloof. Toch ben ik als buitenstaander erg geïnteresseerd in wat hier in 
de kleine, en daardoor actieve, katholieke gemeenschap gebeurt; dat raak je blijkbaar 
nooit meer kwijt.  
 
Het viel mij op, dat het op die avonden vooral is gegaan over de financiën en de 
gebouwen. Daar zit de katholieke kerk na zoveel eeuwen uiteindelijk vooral mee: wat 
doen we met het (tekort aan) geld, en met de gebouwde kerken? Mensen willen graag 
de kerk behouden waar ze gewend zijn samen te komen, en dat lukt niet. Er zal dan 
voorlopig een oplossing moeten komen. Maar over een jaar of 10, 20, is zelfs dat niet 
meer nodig. In elk geval in Nederland, en zéker in die delen van het land waar de 
geloofsgemeenschappen klein zijn. De mensen die er nu nog gebruik van maken, zijn 
dan hoogbejaard of dood. En voor de jongeren, als ze al gelovig zijn, hoef je die kerken 
niet in stand te houden. 
 
Iedereen heeft een houvast nodig, en een vorm van christelijk geloof, gebaseerd op de 
wijsheid van de Bijbel, is bepaald niet het slechtste houvast dat je kunt kiezen. Maar in 
hoeverre is het realistisch om daarvoor kerkgebouwen en ingewikkelde organisaties in 
stand te houden? Ik lees over een nieuwe, missionaire aanpak. De kerkleiding  wil, 
vermoed ik,  dat mensen hun geloof uitdragen. In samenhang met vriendelijke en 
behulpzame omgang en integer sociaal gedrag, zo kan ik me voorstellen. Gaat dat de 
katholieke geloofsgemeenschappen in de  bestaande vorm “redden”? Ik denk eerder 
dat er iets heel nieuws moet ontstaan.  
 
Toen ik in Zeeland kwam wonen, miste ik heel erg een stilteplek, een plaats op 
fietsafstand, waar je rustig bij een kaarsje in een stille en “heilige” omgeving tot jezelf 
kan komen. Ik was elders in het land gewend aan stilteruimtes en dagkapellen op korte 
afstand; op Walcheren vond ik die niet. Ze zijn er misschien wel, maar niet in de buurt 
van mijn woonplaats en waarschijnlijk niet de hele dag open. Zou het niet mooi zijn om 
van de kapel in Domburg, waar in de loop der jaren door zoveel mensen is gebeden, 
een bezinningsruimte te maken in plaats van het zoveelste vergaderzaaltje? Een ruimte 
die openstaat voor iedereen, gelovig of niet-gelovig, elke dag een flink aantal uren, met 
toezicht natuurlijk. Domburg, dat 8 maanden per jaar door zoveel toeristen wordt 
bezocht, zou daarmee iets extra’s hebben, een spirituele plek, helemaal van deze tijd 
en voor de mensen van nu. Denk er eens over na. 
 
Thilde van der Heijden-Bruning. 



 
 
 
 

Vierkerstmis.nl zonder de Onze Lieve Vrouwekerk in 
Vlissingen 

Een bijzonder attente lezeres uit Vlissingen ontdekte, dat de door de 

bisschoppen gelanceerde speciale kerstwebsite www.vierkerstmis.nl de Onze 
Lieve Vrouwekerk in Vlissingen (al) niet (meer) kent. Is de voorgenomen sluiting 
dan nu al verwerkt? 
 
Op de website van www.vierkerstmis.nl kun je onder meer naar R.-K. zoeken. Wanneer 
je als woonlocatie bijvoorbeeld 4382 LC (adres van het parochiesecretariaat) ingeeft, 
zoekt de website naar de dichtstbijzijnde R.-K. kerk (om de hoek dus!!). Maar de 
uitkomst is verrassend. Je moet naar de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg…… 
(zie foto). De Onze Lieve Vrouwekerk in de havenstad blijkt niet te bestaan…… 
 
Overigens blijkt ook het e-mailadres onjuist! 
 

 
Donderdagochtendviering Vlissingen gaat even niet door 
De aangekondigde eucharistieveringen op donderdagmorgen onder leiding van 
emeritus-pastoor Paul de Maat in de dagkapel van de Onze Lieve Vrouwekerk in 
Vlissingen gaan tot nader order niet door.

http://www.vierkerstmis.nl/
http://www.vierkerstmis.nl/


 

Geen publieke vieringen zoals de nachtmis op kerstavond in 
de Rooms-Katholieke kerken 

Het besluit om op kerstavond en in de kerstnacht geen publieke vieringen te 

laten plaatsvinden nemen de bisschoppen met pijn in het hart. Zij hebben echter 
vanaf het begin van de Covid-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen 
voor de volksgezondheid en strikte maatregelen vastgelegd voor de vieringen. De 
dagmissen en andere vieringen met Kerstmis op 25 en 26 december kunnen wel  
–zij het maximaal met het beperkte aantal van dertig gelovigen-  publiek worden 
gevierd. 
 
Protocol blijft gelden 
Waar er in november nog hoop was om Kerstmis met meer dan 30 mensen te vieren, is 
die hoop nu vervlogen. De bisschoppen zien zich met het oog op de volksgezondheid 
genoodzaakt het aantal aanwezigen bij een viering beperkt te houden tot maximaal 30, 
exclusief bedienaren, medewerkers en zangers. Tijdens de vieringen gelden alle 
maatregelen en beperkingen die al eerder zijn vastgelegd in het protocol ‘Kerkelijk leven 
op anderhalve meter’. Dit is inclusief het dringende advies om een mondkapje te dragen 
dat alleen afgaat bij het ontvangen van de Heilige Communie. De bisschoppen 
benadrukken dat er ook in de kerstvieringen op Eerste en Tweede Kerstdag geen 
samenzang kan plaatsvinden en dat koorzang met maximaal vier zangers is 
toegestaan, alleen in een veilige opstelling. 
 
Buiten de periode van donderdag 24 december 17.00 uur tot vrijdag 25 december 07.00 
uur waarin er in het geheel geen publieke vieringen zullen zijn, blijven de vieringen dus 
publiek toegankelijk, omdat de bisschoppen dit als essentieel beschouwen: de eredienst 
en de sacramenten bieden mensen geestelijk voedsel ter ondersteuning van het 
persoonlijk geloofsleven dat kracht, hoop en moed geeft, juist ook in deze moeilijke tijd. 
 
Geen groepsactiviteiten zoals bezoek aan de kerststal 
Verder wijzen de bisschoppen er op dat de kerken geen groepen mogen ontvangen die 
bijvoorbeeld de kerststal komen bekijken. Speciale kerstactiviteiten voor groepen in en 
buiten de kerk zijn niet toegestaan. Activiteiten buiten waarvoor de lokale overheid 
expliciet toestemming heeft gegeven, vallen niet onder deze beperking. 
 
Het blijft wel mogelijk dat parochies de kerk openstellen om mensen de gelegenheid te 
bieden individueel de kerk te bezoeken voor een moment van gebed of om een kaars 
op te steken. Ook kan de op een aantal plaatsen bestaande traditie om op 
Oudjaarsavond om 24.00 uur de kerkklokken te luiden, voort worden gezet om de 
onderlinge verbondenheid met de gelovigen in de samenleving te onderstrepen. 
 
Tenslotte roepen de bisschoppen nogmaals op om vooral wél Kerstmis te vieren. De 
vieringen op kerstavond en in de kerstnacht zijn niet publiek toegankelijk, maar zullen 
wel plaatsvinden en door vele parochies worden uitgezonden via de live stream en ook 
op NPO2 is via KRO-NCRV om 23.30 uur de nachtmis te volgen. De nachtmis komt 
deze keer uit de Basiliek van de H. Nicolaas in Amsterdam. Celebrant is pastoor Eric 
Seidel. 
 
Ook andere vieringen zijn via live stream of televisie mee te vieren. De bisschoppen 
nodigen iedereen daar van harte voor uit via de speciale website vierkerstmis.nl. Via die 
site kunnen gelovigen onder meer de eigen parochie vinden op internet en zien wat de 
mogelijkheden zijn om thuis Kerstmis mee te vieren. 

https://www.rkkerk.nl/geen-publieke-vieringen-zoals-de-nachtmis-op-kerstavond-in-de-rooms-katholieke-kerken/
https://www.rkkerk.nl/geen-publieke-vieringen-zoals-de-nachtmis-op-kerstavond-in-de-rooms-katholieke-kerken/
http://www.vierkerstmis.nl/


 

Vicaris Paul Verbeek waarnemend pastoor Boven de Schelde 
Een paar maanden geleden hebben wij u laten weten dat onze pastoor, Fons van Hees, 
vanwege problemen met zijn gezondheid, een stap terug moest doen. Pastoor van 
Hees stond toen op de wachtlijst voor een revalidatie-traject, en om daar alle aandacht 
aan te kunnen geven legde hij zijn uitvoerende  taken neer. Het proces van revalidatie 
loopt, en het vraagt veel van de energie van onze pastoor. Om hem nog meer vrij te 
maken heeft bisschop mgr. Liesen, in goed overleg met onze pastoor, besloten om 
Fons te ontheffen van zijn pastoorstaken. 
 
Met ingang van 15 december heeft de 
bisschop vicaris Paul Verbeek benoemd 
tot waarnemend pastoor van de H. 
Maria Parochie Walcheren en van de H. 
Pater Damiaanparochie. 
Paul Verbeek is goed bekend met onze 
parochies; in de H. Pater 
Damiaanparochie was hij pastoor 
voordat Fons van Hees werd benoemd, 
en ook als deken en vicaris is hij altijd 
vertrouwd geweest met onze parochies. 
 Foto: © Peter Vrancken 

 
Hij heeft ook een goed contact met pastoor Van Hees. Paul Verbeek is pastoor van de 
Onze Lieve Vrouwe parochie in Bergen op Zoom en vicaris voor de vicariaten Breda en 
Middelburg. Als waarnemend pastoor zal hij leiding geven aan onze parochies, maar hij 
zal geen uitvoerende pastorale taken op zich kunnen nemen. 
 
Door de benoeming van de waarnemend pastoor kan onze pastoor Fons van 
Hees zich nog meer richten op de revalidatie en alle aandacht geven aan wat 
nodig is voor zijn gezondheid. Ook ons gebed mag hem daarbij ondersteunen. 
We nodigen u daarom graag uit om voor Fons van Hees te blijven bidden. 
 
We informeren u ook over pastoraal werkster Katrien van de Wiele. Katrien van de 
Wiele is pastoraal werkster in de parochies van Zeeuws Vlaanderen. In april 2018 werd 
zij voor één dag in de week in onze parochies gedetacheerd. Katrien heeft vooral de 
werkgroepen kind en geloof in onze parochies begeleid, en dat heeft ze met verve en 
grote kunde gedaan. De detachering van Katrien houdt op 1 januari 2021 op,  zodat 
Katrien al haar aandacht weer kan geven aan de parochies in Zeeuws Vlaanderen. Wij 
zijn haar dankbaar voor de hulp die zij ons heeft gegeven, en wij wensen haar graag 
alle goeds. 
 
Namens het pastoraal team en de parochiebesturen van de H. Pater Damiaanparochie 
en de H. Maria Parochie Walcheren,  
Alida van Veldhoven (teamleider pastoresteam), Victor Slenter (vicevoorzitter H. 
Damiaanparochie) en Ruud Louwes (vicevoorzitter H. Maria Parochie Walcheren). 

 
(redactioneel bewerkt door Peter Vrancken) 

 

Geerten Kok gaat pastoresteam ondersteunen 

In het verlengde van het besluit van mgr. Liesen om vicaris Paul Verbeek tot 

waarnemend pastoor in de parochies van het samenwerkingsverband Boven de 
Schelde te benoemen is ook besloten dat stafmedewerker en pastoraal werker 
drs. Geerten Kok het pastoresteam Boven de Schelde komt ondersteunen. 



 

 

 

Volgende nieuwsbrief 

Onze volgende reguliere nieuwsbrief staat voor een belangrijk deel in het teken 

van Kerstmis 2020. Vanwege kerstmis zal deze kerstnieuwsbrief niet op vrijdag 
maar al op donderdag 24 december a.s. verschijnen. 
 
Heeft u kopij en/of foto’s voor deze kerstnieuwsbrief? Dan ontvangen we die graag 
uiterlijk woensdag 23 december om 12.00 uur. 
 
Eindredactie  
 

 

Vaticaanstad nagebouwd met 67.000 legoblokken 

Een Amerikaanse Legofanaat besteedde 800 uur aan het maken van een 

schaalmodel van 2,2 vierkante meter. Bekijk de indrukwekkende videobeelden. 
 
Rocco Buttliere, een Amerikaan die bekendstaat om zijn Lego-kunstwerken, heeft een 
nieuwe creatie voorgesteld. Dit keer heeft hij Vaticaanstad nagebouwd met 
Legoblokken, op schaal 1:650. Daarvoor waren 67.000 verschillende Legosteentjes 
nodig. Het schaalmodel is 1,3 meter op 1,7 meter groot. Buttliere heeft zo’n 500 uur 
gewerkt aan het uitdokteren van een ontwerp en nog eens 300 uur aan de uitvoering. 

Buttliere is architect. Hij maakte al zo’n 50 beroemde gebouwen na, zoals de Notre-
Dame in Parijs en de Hagia Sophia in Istanbul. 
 
Bekijk hier de indrukwekkende beelden: https://youtu.be/5BAImLKuyAw 

https://youtu.be/5BAImLKuyAw


 

Kerstvieringen in onze kerken 

We hebben voor u, met medewerking van en dank aan Plonie Paree, een 

handzaam overzicht samengesteld met alle vieringen in alle kerken op Walcheren 
tijdens de Kerstdagen 2020. Bovendien hebben we enkele vieringen verwerkt, die 
via de televisie gevolgd kunnen worden. 
 
 
Tekst en foto’s: © Peter Vrancken 
 
 
Voor alle vieringen zijn de bekende Coronaregels van toepassing. Dat betekent dus dat 
maximaal dertig kerkgangers (exclusief personeel) worden toegelaten, dat u zich onder 
vooraf en telefonisch via het secretariaat moet aanmelden, dat het dragen van een 
niet-medisch mondkapje verplicht is binnen de kerk (tenzij u vanwege medische 
redenen geen mondkapje kunt dragen en verder wanneer u op uw plaats bent) en dat u 
uw handen bij binnenkomst en vertrek alsmede bij het in ontvangst nemen van de 
communie moet desinfecteren. Uiteraard geldt in alle kerken, dat altijd de gebruikelijke 
afstand van 1,5 meter aangehouden moet worden. Dit geldt echter niet voor personen 
uit één huishouden! 
 
Aanmelden 
De telefoonnummers van de secretariaten vindt u op de laatste pagina van iedere 
nieuwsbrief. Parochianen die de kerstviering in de Sint Willibrordkapel in Domburg 
willen bijwonen, moeten zich tevoren per e-mail aanmelden via het e-mailadres 
wkgr.domburg@rkwalcheren.nl. 
 
Advies 
Indien het maximaal aantal toegestane kerkgangers is bereikt, kunt u wellicht proberen 
te reserveren in een andere kerk. 
 
Vieringen volgen via televisie 
U kunt natuurlijk ook de wekelijkse eucharistieviering op televisie volgen. Iedere zondag 
wordt deze vanaf 10.00 uur uitgezonden door de KRO-NCRV op NPO2. Daaraan vooraf 
gaat vanaf 09.50 uur het wekelijkse geloofsgesprek van Leo Fijen. De nachtdienst wordt 
op 24 december vanaf 23.30 uur uitgezonden op NPO2. 
 
Via www.kerkdienstgemist.nl kunt u ook de volgende vieringen in Zeeland volgen: 
Vrijdag 25 december (eerste kerstdag) 
09.00 uur, woord- en communieviering in ’s Heerenhoek. Voorganger is pastor Wiel 
Hacking; 
11.00 uur: eucharistieviering in de H. Maria Magdalenakerk in Goes. Voorganger is 
emeritus-pastoor Ton Brooymans. 

Zaterdag 26 december (tweede kerstdag) 

10.00 uur: eucharistieviering in de H. Maria Magdalenakerk in Goes. Voorganger is 

pater Thaddy de Deckere MMH. 

 

 

 

mailto:wkgr.domburg@rkwalcheren.nl
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Vieringen rond de kerstdagen op Walcheren 

 
DOMBURG 

SINT WILLIBRORDUSKAPEL 

 

 

 

 

 

Vrijdag 25 december, eerste Kerstdag 

10.00 uur 

Kerstviering 

Voorganger: aalmoezenier b.d. René 

Heinrichs 

Vooraf aanmelden per e-mail: 

wkgr.domburg@rkwalcheren.nl.

MIDDELBURG 

HH. Petrus- en Pauluskerk 

 

 

 

 

 

Vrijdag 25 december, eerste Kerstdag 

10.00 uur 

Eucharistieviering 

Voorganger: pater Thaddy de Deckere 

MHM

VLISSINGEN 

Onze Lieve Vrouwekerk 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 25 december, eerste Kerstdag 

10.00 uur 

Kerstviering 

Voorganger: pastor Ria Mangnus 
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In 2021 gewijzigde aanvangstijden voor de zondagse 
vieringen in Middelburg en Vlissingen 

Om het mogelijk te maken  -nu en in de toekomst-  de pastores in het 

Samenwerkingsverband van de H. Maria Parochie Walcheren en de H. Pater 
Damiaanparochie maximaal te kunnen inzetten, moet er heel wat worden 
gepuzzeld. 
 
Binnen het kader van alle (toekomstige) veranderingen en besluiten die nu zijn 
genomen wordt daarom aandacht gevraagd voor de veranderde aanvangstijden van de 
kerkvieringen in Vlissingen en Middelburg. 

 
Met ingang van 3 januari 2021 beginnen de vieringen in Vlissingen om 9.30 uur en 
in Middelburg om 11.30 uur. 
 
 
 
 

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 u van 

ons  

wilt ontvangen als blijk van waardering. 

 
 

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. 
 
 
 

 
Nieuws voor de nieuwsbrief? 

Mail de redactie 
rkwalcheren@zeelandnet.nl 

 

mailto:hamaas@kpnmail.nl
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Kerken beide Kerstdagen open voor gebed 

De HH. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg en de Onze Lieve Vrouwekerk in 

Vlissingen zijn op eerste en tweede kerstdag gedurende korte tijd voor publiek 
geopend voor gebed, een stiltemoment of om een kaarsje op te steken. 
 
Openingstijden 
Eerste kerstdag 25 december  van 14.30 tot 16.00 uur 
Tweede kerstdag 26 december  van 10.00 tot 11.30 uur 
 
U hoeft u niet vooraf te laten registreren! 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 



 

Kerstpakkettenactie zeelieden overweldigend succes 

De kerstpakketenactie die irma Waleson in oktober en november opzette voor 

zeelieden is een enorm succes geworden. Onderstaand een dankwoord van de 
organisatrice. 
 
Lieve mensen, 
heel hartelijk bedankt voor jullie tasjes met inhoud die dagelijks bij mijn voordeur en de 
andere inleverpunten stonden. Ik heb jullie niet allemaal persoonlijk gesproken en 
kunnen bedanken, dus nu maar via deze weg. Het resultaat is werkelijk overweldigend. 
In Vlissingen zijn ze voorzien, wat over is gaat naar 'Het Havenlicht', en via hen komt 
het ook bij de zeemannen terecht. In de PZC hebt u kunnen lezen dat er in totaal zo'n 
550 pakketten zijn klaargemaakt voor zeelieden. Dat is veel meer dan we hadden 
verwacht, mede dankzij jullie.  
Irma Waleson 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Nieuwsbrief H. Maria Parochie 
 

Als eerste met het laatste nieuws! 
 

 



 

 

 
 
 

 

 
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/


 

Almatine Leene: de nieuwe Theoloog des Vaderlands 

De nieuwe Theoloog des Vaderlands Almatine Leene was en is fan van de 

Nieuwe Bijbelvertaling. Voor het vakblad Met Andere Woorden schreef ze een 
column over hoe blij ze is met de Nieuwe Bijbelvertaling en de aanspreekvorm 
‘broeders en zusters’.  
 
 
Broeders en zusters, 

Toen ik in 2004 voor de eerste keer naar Zuid-Afrika vertrok, nam ik de pas verschenen 
Nieuwe Bijbelvertaling mee. En net zo snel als ik gewend raakte aan de Afrikaanse taal, 
was ik ook thuis in de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). 

Wat mij vooral opviel, was de aanvulling van ‘zusters’ naast ‘broeders’, maar ik leerde 
dat dit niet slechts een postmoderne toevoeging was. Al in de tijd van het Nieuwe 
Testament werd het Griekse woord adelfoi in zekere gevallen inclusief opgevat. 
Negatieve reacties op deze aanvulling – waarin de NBV Schriftkritiek wordt verweten – 
lijken me daarom ongeldig. In elk geval voelde ik mij als vrouw veel meer aangesproken 
door deze vertaling. Uiteraard wist ik dat zekere oproepen in de Bijbel die aan mannen 
worden gericht, ook voor mij konden gelden. In onze tijd word je als vrouw in een groep 
immers ook regelmatig met ‘jongens’ aangesproken. Ook heb ik vaak genoeg 
meegemaakt dat er in bijvoorbeeld een classisvergadering door sommigen slechts in 
broedertaal werd gesproken. Dat is voor vrouwen uiteraard niet prettig: ze voelen zich 
buitengesloten. Ik ken daarentegen geen vrouwelijke aanspreekvormen waarbij ook 
mannen zich aangesproken zouden moeten weten. Dus waarom wel andersom? Hoe 
het ook zij: het is in elk geval prettig als iedereen zich aangesproken voelt en dat we 
inclusieve taal gebruiken. Of toch niet? 

 

 



 

Genderneutraal 
In de discussie over de aanvulling ‘zusters’ in de NBV werd door sommigen gepleit voor 
het gebruik van een genderneutraal woord, zoals bijvoorbeeld ‘geliefden’. 
Op zich is daar natuurlijk niets op tegen, maar volgens mij hoeven we geen keuze voor 
het een of het ander te maken. Dat leert de Bijbel ons immers zelf al op de eerste 
bladzijde. God schiep de mens (genderneutraal), mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen 
(Genesis 1:26-28). Ik ben vrouw en mens. Daarom voel ik mij in beide gevallen 
aangesproken. Het woord ‘mens’, dat in het Hebreeuws ook als eigennaam voor de 
man wordt gebruikt, heeft er wel voor gezorgd dat vrouwen eeuwenlang niet als mens 
zijn beschouwd, en dat heeft veel schade aangericht. Op de een of andere manier was 
men vergeten (en vergeet men dat soms nog) dat Adam ook gewoon ‘mens’ betekent. 
Christenen vinden het vreemd genoeg lastig om inclusief en gelijkwaardig te denken. 
Dat probleem is natuurlijk niet typisch christelijk, maar juist van christenen zou je 
verwachten dat zij zich daar wel voor inzetten. Uiteraard lees je in de Bijbel genoeg 
discriminerende teksten, niet alleen naar vrouwen toe, maar ook naar slaven. Toch is 
de rode draad van schepping naar Christus en heilige Geest die van gelijkheid en 
eenheid in Christus. Die eenheid hoor je prachtig terug in gender neutrale taal, maar 
ook in het gebruik van verschillende mannelijke en vrouwelijke woorden wanneer zij 
samen worden gebruikt. 

Die eenheid betekent niet dat iedereen hetzelfde is. ‘De’ man en ‘de’ vrouw bestaan 
niet. Niet in de Bijbel en niet in onze tijd. Gelukkig niet. Ieder van ons is uniek en 
mannen en vrouwen verschillen onderling ook enorm. Dat we dit lastig vinden, komt 
omdat we van hokjes en vakjes houden. Maar daarmee doen we Gods schepping 
tekort. 

Revisie 
Het is nu zestien jaar later en ik ben teruggekeerd naar Nederland, precies op tijd voor 
de gereviseerde NBV. Gelukkig zal er  –zo heb ik vernomen–  in de aanvulling ‘zusters’ 
niets veranderen. Maar ik hoop wel dat ook die vernieuwde bijbelvertaling zal bijdragen 
aan een gedragsverandering als het gaat om discriminatie en geweld op basis van 
geslacht. Want er is nog een lange weg te gaan! 
 
Dr. Almatine Leene is sinds vorige week de nieuwe Theoloog des Vaderlands, en 
heeft onlangs haar intrede gedaan als predikant in Hattem in de Gereformeerde 
Kerk (vrijgemaakt). Daarnaast is ze onderzoeker aan de Universiteit van 
Stellenbosch en docent dogmatiek en kerkgeschiedenis aan de VIAA Hogeschool 
in Zwolle. 
 
 
Bron: 
Almatine Leene, ‘Broeders en zusters’ in: Met Andere Woorden 39/2 (oktober 2020), 20-21. 

 
 
 
 
 

 

Deze nieuwsbrief bereikt wekelijks zo’n twaalfhonderd lezers! 
 

 



 

Paus Franciscus kondigt Jaar van de Heilige Jozef af 

In het recente pauselijke document 'Patris corde' wordt de Heilige Jozef als voorbeeld 

gesteld en wordt een heel jaar aan hem toegewijd 
 
 
Tekst: Philippe Keulemans (Kerknet) 
 
 
Paus Franciscus heeft vorige week woensdag, op het hoogfeest van de Onbevlekte 
Ontvangenis van de H. Maagd Maria, een nieuwe apostolische brief voorgesteld met als 
titel: Patris corde (Met het hart van een vader). Daarin beveelt hij de Heilige Jozef aan 
als een bijzonder rolmodel voor katholieken en als een gids in deze moeilijke tijden. 
Tegelijk wordt een heel jaar, vanaf vandaag tot 8 december 2021, aan hem toegewijd. 
De paus looft de heilige, net zoals zovele stille en onbekende helden in deze 
coronapandemie, als een rolmodel van creatieve moed en bescheidenheid, 
gehoorzaamheid, tederheid en verantwoordelijkheid. Paus Franciscus herinnert eraan 
dat Sint Jozef 150 jaar geleden door paus Pius IX werd uitgeroepen tot patroon van de 
Kerk. 
 
De paus schrijft in de apostolische brief dat deze pandemie het uitzonderlijke belang 
heeft duidelijk gemaakt van mensen die elke dag opnieuw veel geduld en grote hoop 
tonen en proberen geen paniek te zaaien, maar een groot gevoel van verantwoordelijk-
heid hebben. Daarbij spreekt hij zijn bijzondere waardering uit voor ouders, 
grootouders, leerkrachten, artsen, verpleegkundigen, supermarktmedewerkers, 
schoonmakers, verzorgers, transporteurs, ordehandhavers, vrijwilligers, priesters, 
religieuzen en vele, vele anderen die begrepen hebben dat niemand alleen wordt gered. 
 
Jozef was een buitengewone figuur, maar tegelijk staat hij zo dicht bij elk van ons. 
Historisch, merkt de paus op, heeft de katholieke Kerk en het kerkelijke leergezag zich 
op Maria na met geen enkele andere heilige zo sterk beziggehouden als met de Heilige 
Jozef. Paus Pius IX riep hem op 8 december 1870 uit tot universele beschermheer van 
de Kerk; Leo XIII (1878-1903) beklemtoonde de relatie van deze timmerman met de 
wereld van de arbeid en paus Pius XII zou hem in 1955 uitroepen tot patroon van de 
arbeiders. Bovendien is hij het universele rolmodel voor alle vaders, omdat hij ons 
duidelijk maakt dat men geen vader wordt door een kind ter wereld te brengen, maar 
door voor dat kind op een verantwoorde manier te zorgen en het te begeleiden in 
zijn belangrijkste levensmomenten. Jozef is ook een voorbeeld van kuisheid, omdat hij 
nooit een ander dan Maria heeft willen begeren en liefhebben. Hij nodigt ons uit om 
anderen te verwelkomen, zonder uitsluiting, zoals ze zijn, met een bijzondere voorkeur 
voor de zwakken. Slechts tederheid, zoals die van Jozef, zal ons redden van de 
boosheid die alleen oog heeft voor de zwakheden, terwijl de barmhartige Vader ons 
ondanks onze gebreken tegemoet komt, ons herstelt in onze waardigheid en ons 
opnieuw op weg doet gaan. Te midden van de stormen van het leven leren wij dat wij 
niet bang moeten zijn om het roer van onze boot aan God over te laten. 
Jezus heeft met Gods tederheid kennisgemaakt door Jozef, die een voorbeeld is van 
hoe de heilsgeschiedenis ondanks onze zwakheden tot vervulling komt. Patris corde 

Daarom kondigt paus Franciscus een Sint Jozefjaar af, waarin deze heilige nog 
tot 8 december 2021 speciaal zal worden herinnerd en zijn voorbeeld bijzonder 
moet inspireren. De viering van dit Jozefjaar kan vooral versterkt worden door 
bijzondere aandacht te hebben voor feestdagen, devoties en gebeden die aan 
Heilige Jozef zijn gewijd. 

https://www.kerknet.be/auteur/philippe-keulemans


 

Sint Jozef, de tedere vader 

In een korte overweging staat vicaris-generaal Marc Lindeijer SJ stil bij het 

onlangs door paus Franciscus afgekondigde Jozefjaar. Paus Franciscus stelt ook 
een gebed voor om samen te bidden. 
 

Hij staat altijd in de kerststal, maar meestal een beetje achteraf: sint Jozef, de 
pleegvader van het Kerstkind. Paus Franciscus heeft hem nu in de schijnwerpers gezet 
met zijn brief ,,Met het hart van een vader.’’ Doel van die brief is ,,om onze liefde tot 
deze grote heilige te vergroten, om ons aan te moedigen zijn voorspraak te zoeken en 
om zijn deugden en ijver na te volgen.’’ Welke deugden? De paus noemt er zes, 
waarvan al meteen de eerste onze aandacht verdient: sint Jozef was een tedere en 
liefhebbende vader. ‘Dat wisten we al’, zult u denken, maar wat verrassend is, is dat de 
paus die vaderlijke tederheid verbindt met onze kwetsbaarheid. ,,We denken maar al te 
vaak dat God alleen door onze betere kanten werkt, maar de meeste van zijn plannen 
worden werkelijkheid door en ondanks onze kwetsbaarheid.’’ 
 
We moeten dus leren om met tedere barmhartigheid naar onze te zwakheden kijken. 
De paus doelt op onze persoonlijke zwakheden, maar moeten we niet tevens zo kijken 
naar de zwakheden van de Kerk in onze streken? Sint Jozef is immers de 
patroonheilige van de Kerk wereldwijd! Onze parochies worden ouder, kleiner en 
kwetsbaarder; voor God is dat echter geen reden om ons op te geven of te misprijzen, 
integendeel. ,,De kwade geest doet ons onze kwetsbaarheid zien en veroordelen, terwijl 
de heilige Geest haar aan het licht brengt met tedere liefde. Tederheid is de beste 
manier om de kwetsbaarheid in ons aan te raken.’’ 
 
Roepen we dus sint Jozef aan en vragen we de genade om steeds met de ogen 
van de liefde naar onszelf, naar elkaar en naar onze eigen geloofsgemeenschap te 
kunnen kijken. Met die liefde kunnen we alles; zonder die liefde zijn we verloren. 
Zullen we samen daar om bidden bij de kerststal? 

Marc Lindeijer SJ 

Dit is het gebed dat paus Franciscus ons voorstelt in zijn brief: 
Wees gegroet, behoeder van de Verlosser, 

bruidegom van de Maagd Maria. 
Aan u vertrouwde God zijn enige Kind toe; 

op u stelde Maria haar vertrouwen; 
met u werd Jezus een man. 

 
Heilige Jozef, toon ons 

dat u ook onze vader bent 
en leidt ons op de weg van het leven. 

Verkrijg voor ons genade, barmhartigheid en moed, 
en bescherm ons tegen alle kwaad. 

Amen. 

  

 



 

Nieuwe naam en huisstijl voor R.-K. Godsdienstig 
Vormingsonderwijs op basisscholen 
Het Rooms-Katholiek Centrum voor Godsdienstig Vormingsonderwijs (RK GVO) 
heeft een nieuwe naam: Katholiek Vormings Onderwijs (KVO). Onlangs is de 
huisstijl daarop aangepast. KVO grijpt de gelegenheid aan om het katholieke 
vormingsonderwijs te promoten, want lang niet alle ouders met kinderen op een 
openbare basisschool zijn op de hoogte van de mogelijkheid om hun kinderen 
daar rooms-katholiek godsdienstig vormingsonderwijs te laten ontvangen. 
 
 
Berry van Oers (Referentschap Onderwijs) 
 
 
Dit fenomeen is voor velen onbekend. Toch bestaat de wettelijke verplichting voor 
openbare basisscholen om ruimte en tijd beschikbaar te stellen voor vormingsonderwijs 
in de godsdienst of levensbeschouwing waarin de ouders hun kind willen opvoeden al 
lang. Dit is altijd op verzoek van de ouders, zij hebben de keuze uit in totaal zeven 
verschillende godsdiensten of levensbeschouwingen. 
 

 

Kerstmis, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren 
Docenten Katholieke Vorming nemen de leerlingen op de openbare school mee in de 
katholieke traditie. Op basis van het kerkelijk jaar worden Bijbel- en heiligenverhalen 
gelezen en worden ze uitgenodigd te onderzoeken wat Jezus voor hen zou kunnen 
betekenen. Er is aandacht voor vieren, bidden, symbolen en rituelen. Er wordt aandacht 
besteed aan de feesten van het kerkelijk jaar zoals Kerstmis, Pasen, Hemelvaart en 
Pinksteren. Het gaat over waarden en normen, zoals respect en tolerantie maar vooral 
ook over  katholieke waarden zoals naastenliefde, barmhartigheid en vergeving. 



 

Dankzij de vaak langdurige relatie tussen leerling en vormingsdocent is er ruimte voor 
de grote vragen van het leven. Docenten ondersteunen de leerling om zichzelf en de 
wereld om hen heen te ontdekken als een unieke persoon, een geschenk van God met 
een belofte voor de toekomst. ‘Dat gun je toch ieder kind?’, aldus KVO. 

Voor wie meer wil weten over katholieke 
vorming voor het eigen kind op de 
openbare school, of voor wie docent 
katholieke vorming wil worden op een 
openbare school, is meer informatie te 
vinden op: 
www.katholiekvormingsonderwijs.nl 

 

 

  

 
 
 
,,Wat verwachten wij van de komst van Christus?’’ 

,,Verstaan we de kunst van het wachten en waken? Hoe vaak willen we niet dat 

onmiddellijk aan ons verlangen tegemoet wordt gekomen? Wachten en waken 
vraagt om een bewuste keuze. Het vraagt om een verwelkomende waakzaamheid. 
Zijn wij in staat om Christus elke dag te verwelkomen? Of laten we ons 
overvallen? Die waakzaamheid vraagt om een diepe verbondenheid met 
Christus.’’ Deze woorden klinken in de overweging van bisschop Liesen in de 
eind vorige week gepubliceerde nieuwsbrief van het Bisdom Breda. 
 
Het moment van verschijnen, het begin van de advent, nodigt uit tot inkeer. 
Tienerwerkster Nina Mertens stelt voor om een voorbeeld te nemen aan tieners en te 
‘shinen’ in de donkere dagen. Hoe geloofsgemeenschappen in cororatijd op weg naar 
Kerst gaan, vertellen zuster Stéphanie Barban, pastoraal werkster Alida van Veldhoven 
en pastoor Lars Peetam in een interview van Hans de Jong. 
 
In het televisieprogramma ‘Roderick zoekt licht’ gaat priester Roderick Vonhögen 
wekelijks op zoek naar hoopvolle verhalen, optimistische mensen en tradities die 
verbinden. In november 2020 bezocht Roderick achtereenvolgens Bergen op Zoom, 
Oudenbosch en Terneuzen. Dat levert inspirerende gesprekken en verhalen uit het 
bisdom op. In de nieuwsbrief wordt rechtstreeks (aanklikbaar) verwezen naar de 
video’s. 
 
In de nieuwsbrief is tenslotte aandacht voor een aantal aanbevolen video’s van het 
Bisdom Breda, een woord van bemoediging van de Nederlandse bisschoppen en de 
landelijke campagne ‘Vier Kerstmis!”. 
 

▪ Download de nieuwsbrief 

▪ Eerder verschenen nieuwsbrieven en Bisdommagazines 

  
Bron: Bisdom Breda; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken 

http://www.katholiekvormingsonderwijs.nl/
https://www.bisdomvanbreda.nl/wp-content/uploads/2020/12/2020-3_Nieuwsbrief-Bisdom-Breda_003.pdf
https://www.bisdomvanbreda.nl/downloads-bisdommagazines-nieuwsbrieven/


 

Fratelli tutti - Encycliek van paus Franciscus in het 
Nederlands 

De Nederlandse vertaling van de jongste encycliek van paus Franciscus, in 

opdracht van de bisschoppenconferentie en een uitgave van Halewijn, is uit. 
 
 
Tekst: Geert Lesage (Kerknet) 
 
 
De Nederlandse vertaling van Fratelli tutti, de jongste encycliek van paus 
Franciscus over broederlijkheid en sociale vriendschap is beschikbaar. De vertaling 
gebeurde in opdracht van de Bisschoppenconferentie van België en is een uitgave 
van Halewijn-Halewijn. 
 
Enkele citaten 
Broederlijkheid uitbouwen, lokaal of universeel, kan alleen door geesten die vrij zijn en 
openstaan voor authentieke ontmoetingen (50). Elke dag biedt ons een nieuwe kans, 
een nieuwe mogelijkheid. We moeten niet alles verwachten van onze bestuurders, dat 
zou kinderachtig zijn. We krijgen de ruimte die we nodig hebben voor medeverantwoor-
delijkheid bij het creëren en invoeren van nieuwe processen en veranderingen (77). 
 
De wereld is er voor iedereen, omdat we allemaal met dezelfde waardigheid op deze 
aarde geboren zijn. Verschillen in kleur, religie, talent, geboorteplaats, woonplaats en 
nog zoveel meer kunnen niet opgeëist of gebruikt worden om te rechtvaardigen dat de 
privileges van sommigen boven de rechten van iedereen geplaatst worden. Als 
gemeenschap hebben we de plicht ervoor te zorgen dat ieder mens waardig kan leven 
en voldoende mogelijkheden heeft om zich integraal te ontwikkelen (118). 
 
Praktisch 

• Auteur: Paus Franciscus 
• Uitgever: Licap 
• Uitvoering: paperback, 168 pagina's, 21 x 15 cm 
• ISBN: 9789461962034 
• Prijs: 12,00 euro 
• Bestel online bij Halewijn.  

 
 
 
 

Geen nieuwsbrief ontvangen? 

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

excuses daarvoor. 
 
Stuur dan een mailtje naar ons redactieadres  rkwalcheren@zeelandnet.nl en we zorgen 
er voor dat u de nieuwsbrief zo snel mogelijk alsnog ontvangt! 
 
Door een gemiste nieuwsbrief te melden, kunnen we voortdurend werken aan 
kwaliteitsverbetering. Want uw mening telt! 

https://www.kerknet.be/auteur/geert-lesage
https://www.halewijn.info/catalogus/fratelli_tutti
mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 

Bisschop Jan Liesen te gast in het geloofsgesprek 

Op de vierde zondag van advent, 20 december 2020, zendt KRO-NCRV het 

Geloofsgesprek uit met bisschop Liesen. Het wekelijkse interview van presen-
tator Leo Fijen werd eerder deze week opgenomen in het bisdomkantoor in 
Breda. In de advent hebben ook kardinaal Eijk en de bisschoppen De Korte en 
Smeets meegedaan aan het Geloofsgesprek. 
 
‘Licht’ 
Vlak voor de live uitzending van de heilige mis vanuit de Bredase Sint Antonius-
kathedraal, vertelt bisschop Liesen over de ‘donkere tijd’ waarin we leven en welke 
betekenis ‘licht’ heeft. Daarbij kijkt hij naar wat Jezus zegt over het licht, zoals in het 
evangelie volgens Marcus: ’Komt er soms een lamp om onder de korenmaat of onder 
de bank gezet te worden, of juist om op de standaard te worden geplaatst?’ (Mc. 4, 21). 
 

Bisschop Liesen: ,,Het is een retorische vraag van Jezus waarmee Hij iets over zichzelf 
zegt. Een lamp is natuurlijk bedoeld om licht te verspreiden. Maar het licht komt op een 
donkere plek, een plek waar mensen gewend zijn aan het donker. Je kunt als mens aan 
heel veel dingen gewend raken. Maar dan komt er licht. Niet alleen het fysieke licht, 
maar dingen komen in een nieuw perspectief te staan omdat God in de wereld komt.’’ 
Volgens de bisschop komt het dan aan op een keuze: ,,knijp ik mijn ogen dicht en ga ik 
door op de manier die ik gewend ben? Of ga ik kijken met het licht dat gegeven wordt? 
Het licht aansteken met advent herinnert me eraan dat het niet automatisch gaat: ik 
moet elke keer de stap zetten om in het licht van Christus te leven.’’ 

 

Opname van het Geloofsgesprek met bisschop Liesen. Screenshot KRO-NCRV 

Bron: Bisdom Breda; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren op een artikel? 

Mail de redactie op het juiste en veilige adres: 

rkwalcheren@zeelandnet.nl 
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Korte verklaring bisschoppen naar aanleiding van het 
verschijnen van ‘De Deetman files’ 

Naar aanleiding van het verschijnen van het boek ‘De Deetman files’ van de 

voormalige secretaris van de KNR, Patrick Chatelion Counet, geven de 
Nederlandse bisschoppen een korte verklaring. De bisschoppen herhalen hierin 
wat in eerdere communiqués is gezegd en met name de inbreng van kardinaal 
Eijk in de Tweede Kamer (rondetafelgesprek d.d. 29 juni 2016, inbreng namens de 
Bisschoppenconferentie en de KNR). 
 
Korte verklaring van de Nederlandse bisschoppen 
Toen in 2010 duidelijk werd dat  -ook in Nederland-  seksueel misbruik van minder-
jarigen in de R.-K Kerk had plaatsgevonden op veel grotere schaal dan gedacht, was 
dat een enorme schok. 
 
De Katholieke Kerk in Nederland koos in 2010 voor drie uitgangspunten: 1) 
transparantie ten aanzien van seksueel misbruik, 2) onafhankelijkheid van het 
onderzoek van het seksueel misbruik en de behandeling van klachten van seksueel 
misbruik, 3) respect voor de slachtoffers. 
 
Aan het streven naar transparantie heeft de Katholieke Kerk in Nederland gestalte 
gegeven door aan de heer Deetman te verzoeken met de naar hem genoemde 
commissie Deetman de ernst en omvang van het misbruik wetenschappelijk te 
onderzoeken en aldus duidelijk in beeld te krijgen. Zijn bevindingen konden zonder 
restricties worden gepubliceerd. Bij deze transparantie behoorde ook onafhankelijkheid. 
Dit kwam onder meer tot uiting in het wetenschappelijk onderzoek van het seksueel 
misbruik dat in kerkelijke instellingen heeft plaatsgevonden. 
 
Vanaf 2010 is nadrukkelijk gekozen voor deze wijze van werken. Op advies van de 
Commissie Deetman hebben de bisschoppenconferentie en de KNR in gezamenlijkheid 
een onafhankelijke stichting in het leven geroepen, de Stichting Beheer & Toezicht 
inzake seksueel misbruik in de Rooms-katholieke Kerk in Nederland, met een Meldpunt, 
een Klachtencommissie, een Compensatiecommissie en een Platform Hulpverlening. 
De Klachtencommissie heeft de klachten in alle onafhankelijkheid van de bisschoppen 
en hogere oversten onderzocht. Dit gold eveneens voor de Compensatiecommissie, die 
advies gaf ten aanzien van de toe te kennen compensatie. Met verjaring is geen 
rekening gehouden en ook konden klachten worden ingediend tegen overleden 
aangeklaagden. Deze maatregelen waren  noodzakelijk om op passende wijze hulp, 
erkenning en genoegdoening aan de slachtoffers en ruimte te bieden voor mogelijke 
heling. 
 
Sinds de door rechter bepaalde sluitingsdatum (1 mei 2015) voor het indienen van 
klachten bij de Stichting Beheer & Toezicht kunnen klachten onder meer van seksueel 
misbruik worden ingediend bij het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag, dat is 
opgericht door de bisschoppenconferentie in nauwe samenwerking met de KNR. 
Meldingen van verjaard seksueel misbruik, ook indien verricht door een inmiddels 
overleden persoon, kunnen nog steeds worden ingediend bij het dit Meldpunt en 
worden dan behandeld volgens de Afspraak Nagekomen Meldingen. 
 
Het belangrijkste uitgangspunt van de drie uitgangspunten is het respect voor de 
slachtoffers. Met de heer Deetman erkent en waardeert de Katholieke Kerk de moed die 
slachtoffers hebben gehad om hun misbruikgeschiedenis ter kennis te brengen. 

https://www.rkkerk.nl/kardinaal-eijk-en-broeder-van-dam-in-gesprek-met-tweede-kamer/


 

De Katholieke Kerk in Nederland heeft bij het opzetten van regelingen grenzen 
opgezocht, ook in juridische en kerkrechtelijke zin. Er is veel gedaan, maar ook veel 
geleerd. 
 
De drieslag, transparantie-onafhankelijkheid-respect, is de vrucht van een lang niet 
altijd gemakkelijk zoekproces naar de juiste houding, woorden en toonzetting. De 
gesprekken met slachtoffers en hun familie, die ons nog scherp voor de geest staan, 
hebben richting gegeven aan dat zoekproces. 

Bron: rkkerk.nl; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken 

. 

Christenen in Turkije worden onderdrukt en uitgebuit 

Met de opkomst van het Turkse nationalisme worden ook de rechten van de 

christenen in Turkije almaar verder uitgehold, stellen ICC en MEC. 
 
De mensenrechtenorganisaties International Christian Concern (ICC) en Middle East 
Concern (MEC) klagen in een rapport aan dat de christelijke minderheid in Turkije 
systematisch wordt onderdrukt en uitgebuit, omdat nationalistische politici door die 
aanpak aanzienlijk aan populariteit winnen bij een meerderheid van de Turkse 
bevolking. Maar waar de vijandigheid tegenover de islam bij populistische politici bij ons 
veelal tot grootspraak beperkt blijft, wordt in Turkije het juridische statuut van zowel 
individuele christenen als van hun gebedsplaatsen en instellingen almaar sterker 
aangetast. 
 
Volgens beide organisaties worden christenen als tweederangsburgers behandeld en 
dienen hun religieuze en burgerrechten als pasmunt bij onderhandelingen. Christenen 
vormen overigens sinds de vervolging in het Ottomaanse Rijk vandaag nog slechts een 
kleine minderheid, die goed is voor ongeveer 0,2 procent van de totale bevolking. De 
ruime meerderheid van land, ruim 90 procent van de bevolking, is moslim. Volgens het 
rapport heeft de mislukte staatsgreep van 2016 tegen president Recep Tayyip 
Erdoğan geleid tot een versnelde invoering van de islamitisch-nationalistische agenda. 
Daardoor worden democratische stemmen almaar vaker monddood gemaakt en wordt 
de achterstelling van christenen nog bevorderd. 
 
De islamitische identiteit wordt steeds nadrukkelijker naar voren geschoven als een 
essentieel onderdeel van de Turkse nationaliteit. Daardoor wordt onderwaardering van 
de wettelijke status van christelijke burgers en hun instellingen nog meer bestendigd ten 
koste van hun erfgoed, hun culturele aanwezigheid en hun religieuze rechten. Vandaag 
wordt zelfs niet meer ervoor teruggedeinsd de geschiedenis te herschrijven, staat te 
lezen in  het rapport. 

Bron: Kerknet 
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Neem contact op met Herman 

Maas: telefoon 0118 – 43 03 77 

 

 
  



 

 

 
 

 
 

 
 
■ Vrijdag 25 december 2020 (10.00 uur) 

Kerstviering in de Willibrordkapel in Domburg. Voorganger is aalmoezenier b.d. René 
Heinrichs. Vooraf aanmelden is verplicht: wkgr.domburg@rkwalcheren.nl. 

 
 
 

2021 
■ Zondag 3 januari 

Let op: de zondagse vieringen in Vlissingen en Middelburg beginnen voortaan om 
09.30 uur respectievelijk 11.30 uur. 
 

■ 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. 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

De bijbel is geen boek om te lezen, 
maar om te beleven, 

niet om over na te denken, 
maar om na te volgen!!
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INFORMATIE H. MARIA PAROCHIE 
 
 

Openingstijden secretariaten 
Parochiekern Middelburg 
Dinsdag en donderdag 
09.30-11.30 uur  
Telefoon: 0118 - 612860 
Lombardstraat 1 (via zij-ingang) 
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 

 
 

Aanmelden voor deze nieuwsbrief? Afmelden? Stuur een mailtje naar: 
rkwaclheren@zeelandnet.nl 

 
 
 
 
 
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. 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! Inzenden kan tot donderdagavond.  
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. 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! 
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