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Caritas Walcheren collecteert in de maand januari voor 
Stichting Leergeld Walcheren 

Kinderen verdienen een goede start met kansen om zich te ontplooien en zich 

sociaal te ontwikkelen. 
 
Lang niet alle kinderen krijgen die kansen. Hun ouders kunnen het lidmaatschap van 
verenigingen of een schoolreis niet betalen. Leergeld helpt deze kinderen. Door 
voetbalschoenen voor hen te kopen of muziekles te vergoeden. Om bij te dragen voor 
een laptop of een tablet als deze noodzakelijk zijn voor school. Om ervoor te zorgen dat 
een kind dat naar de brugklas gaat een goede fiets heeft. Want nu meedoen, is straks 
meetellen! Stichting Leergeld Walcheren helpt kinderen/jongeren in de leeftijd van 4 tot 
18 jaar. 
 
De stichting is er voor gezinnen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm.  
De inkomensnorm geldt niet voor gezinnen die in de schuldhulpverlening zitten. Ook zij 
kunnen door de stichting geholpen worden. 
 

 

 
Zeker nu met de COVID-19 pandemie 
zijn er steeds meer kinderen in 
Nederland die om financiële redenen 
niet kunnen meedoen aan activiteiten 
die voor hun leeftijdsgenootjes heel 
normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan 
de zijlijn. Stichting Leergeld wil deze 
kinderen mee laten doen!

 
 
U kunt uw bijdrage storten op: NL 82 RABO 0117 0296 61 ten name van R.-K. 
Caritas Walcheren onder vermelding van ‘Leergeld’. 
 

 



 

DANKJULLIEWEL...! 

Zo vlak voor de drempel naar het Nieuwe Jaar 

gaan mijn gedachten terug  naar afgelopen jaar... 

zo 'anders' is het geweest dit jaar 

in het pastoraat 

in de parochie 

afstand houden, amper de mogelijkheid om  parochianen te bezoeken 

geen kerkvieringen,  vervolgens vieren  met 30 mensen 

 

en: ondanks  dit alles 

vrijwilligers V/M die erbij blijven! 

die zoeken en zich inzetten om  

namens de  parochie attent te zijn  

voor hen die veel alleen zijn, 

die ín en om de kerk present blijven 

en vaak ook nog extra werkzaamheden verrichten  

 

met veel waardering daarvoor  

bedank ik jullie 

 

we zien elkaar in het Nieuwe Jaar  2021! 

 

Ria Mangnus, 

pastor 

 



Toast u mee op nieuwjaarsdag? 

Op Nieuwjaarsdag blikken vicaris Paul Verbeek en bisschop Jan Liesen terug 

op het afgelopen jaar én kijken zij hoopvol vooruit naar 2021. Vanwege de 
coronapandemie zal er geen fysieke nieuwjaarsreceptie zijn. Daarom wordt 
iedereen die verbonden is met het bisdom, de vicariaten en de parochies 
uitgenodigd om gezamenlijk een toast uit te brengen op het nieuwe jaar. 
 
De nieuwjaarsboodschappen van bisschop Liesen en vicaris Verbeek zullen op 1 
januari 2021 om 15.00 uur worden uitgezonden via het YouTubekanaal van het Bisdom 
Breda. Op dit ‘koffiemoment’ bent u van harte welkom om in verbondenheid met het 
bisdom en met elkaar het glas te heffen. 
 
Een zalig Nieuwjaar! 
 

▪ Op 1 januari, de eerste dag van het nieuwe burgerlijke jaar, viert de rooms 
katholieke Kerk het hoogfeest ‘Maria Moeder van God’. Deze dag is tevens 
de afsluiting van het Octaaf van Kerstmis. Lees meer over het hoogfeest van 
Maria Moeder van God. 
 

Mgr. Liesen (links) en vicaris Verbeek tijdens de opname van hun terugblik op 2020 
Foto: Bisdom Breda 
 
 
 

Reageren op een artikel in deze nieuwsbrief? 

Stuur uw e-mail naar nieuws@rkwalcheren.nl 

 

 

https://www.youtube.com/user/BisdomBreda
https://www.youtube.com/user/BisdomBreda
https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/h/hoogfeest-van-maria-moeder-van-god
https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/h/hoogfeest-van-maria-moeder-van-god
mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


Secretariaat Vlissingen op 1 januari gesloten 

Het parochiesecretariaat in Vlissingen is morgen, Nieuwjaarsdag, gesloten. 

Telefoon in noodgevallen: 06 53 63 71 30. 
 
 
 
 

Let op: gewijzigde aanvangstijden vieringen in Middelburg en 
Vlissingen 

Met ingang van komende zondag, 3 januari 2021, gelden voor de HH. Petrus- en 

Pauluskerk in Middelburg en de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen gewijzigde 
aanvangstijden voor de zondagse vieringen. 
 
De vieringen in Vlissingen beginnen nu steeds om 9.30 uur en in Middelburg om 
11.30 uur. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



Lezers schrijven-1 
Ik vond de reportage met de kerststallen erg leuk en vooral mooi. Volgend jaar zoek ik 
de oude kerststal van mijn schoonouders weer op en beschilder ik ze opnieuw. Hij is 
ondertussen wel 100 jaar oud. Met vriendelijke groeten Gilia Raaijmakers  
 
Naschrift redactie 
We kregen meerdere positieve en dankbare reacties op de kerststallen en -groepen in 
onze vorige nieuwsbrief. We ontvingen ook al een wel heel bijzondere inzending voor 
komend jaar! En natuurlijk zijn we nieuwsgierig naar de bijna honderd jaar oude 
kerststal van Gilia. 
 
 
 
 

Lezers schrijven-2 
Beste mensen, geachte lezers, lieve vrienden!  
 
Een vriendelijke groet voor wie dit leest! 
 
Alternatieve volkskerstzang 2020 
Sinds 20 december is er een Kerstfilm te zien op de websites van de gezamenlijke 
Protestante en Gereformeerde Gemeenten in Oostkapelle met als titel ‘…en toch 
samen Kerst vieren in Oostkapelle’. 
 
Deze videofilm duurt een klein uur en is gemaakt door vele vrijwilligers in ons dorp. Het 
is een soort documentaire vol met diverse mensen, die muziek maken (blokfluiten & 
trompetten) , een oude kerstherinnering ophalen (Rinus Bimmel) of kinderen die het 
kerstverhaal uitspelen!  
 
Er treedt een bekende zangeres uit ons dorp op (in GreenWhite) en u ziet oude foto’s 
van vorig jaar van het kinderKerstfeest. Met een drone is de toren van de Dorpskerk 
gefilmd met trompetten-in-de-nacht die het meest bekende kerstlied laten schallen!  
 
Gewoontegetrouw bij de jaarlijkse VolksKerstZang treedt ook de Brassband Crescendo 
op en vanuit de Saronkerk klinkt een groot kinderkoor (onder leiding van  Mirjam Wisse-
Bimmel), afgewisseld met orgelspel door Simon van Keulen. 
  
Komt dit zien, komt dit zien !!! dit keer geheel digitaal: via 
www.gelovenindedelta.nl/kerstfilm-van-oostkapelse-kerken;   
  
Wij wensen iedereen in ons mooie dorp, ondanks de beperkingen, toch een goed en fijn 
Kerstfeest!! 
Namens de werkgroep VolksKerstZang Oostkapelle, Peter Geene. 
  

 

 

 

 

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

 
 
 

http://www.gelovenindedelta.nl/kerstfilm-van-oostkapelse-kerken


 
 
 
 

Dr. Antoine Bodar nieuwe rector van Friezenkerk in Rome 

In de Friezenkerk bekend gemaakt dat dr. Antoine Bodar de nieuwe rector is van 

de Friezenkerk in Rome. Het vicariaat Rome benoemde de nieuwe rector op 
voordracht van de Nederlandse bisschoppenconferentie. Hij is de opvolger van 
mgr. A. Hurkmans die inmiddels naar Nederland is teruggekeerd.  
 
In een brief aan alle betrokkenen bij de kerk der Friezen schreef mgr. Van den Hende, 
die namens de bisschoppen referent is voor de Friezenkerk, dat met de benoeming van 
dr. A. Bodar de Friezenkerk een nieuwe rector heeft die reeds lange tijd in de stad 
Rome woonachtig is en die voor velen een vertrouwd gezicht is. Van den Hende: 
,,Graag vraag ik u om de nieuwe rector in uw hart te sluiten.’’ 
 
Als rector zal dr. Antoine Bodar leiding geven aan het kerkelijk en liturgisch leven in en 
rond de Friezenkerk, terzijde gestaan door een pastorale raad en een raad voor 
economische aangelegenheden. 
 
De Friezenkerk, de kerk van de H.H. Michael en Magnus, is de plaats waar iedere 
zondag de eucharistie wordt gevierd in de Nederlandse taal voor hen die in Rome 
wonen en ook voor pelgrims en bezoekers uit Nederland en Vlaanderen. 
 
Van den Hende: ,,Sinds 1989 is het een bijzonder geschenk dat wij als gelovigen uit de 
lage landen, op bedevaart of voor langere tijd in Rome woonachtig, iedere zondag en bij 
andere bijzondere gelegenheden de heilige eucharistie kunnen vieren vlakbij de basiliek 
van Sint Pieter met het graf van de heilige apostel Petrus.’’ 
 
Mgr. Van den Hende maakte van de gelegenheid gebruik om mgr Hurkmans en alle 
betrokkenen te danken die in de loop der jaren bij de Friezenkerk betrokken zijn en 
bijdragen  -voor en achter de schermen-  aan de voortgang van het kerkelijk leven in en 
rond de kerk van de Friezen in Rome. 

De bisschoppen zijn dankbaar dat dr. Antoine Bodar de benoeming tot rector heeft 
willen aanvaarden en bidden hem Gods zegen toe bij de vervulling van zijn taak. 

Bron: rkkkerk.nl; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken 

 

 
 

 

Nieuwsbrief H. Maria Parochie Walcheren 
 

Als eerste met het laatste nieuws! 
 

 



 
 
 
 

Paus roept op tot gebed voor vervolgde christenen 

Op het feest van Sint-Stefanus, de eerste martelaar van het christendom, op 26 

december, Tweede Kerstdag heeft de paus gebeden voor de christenen die om hun 
geloof vervolgd worden. 
 
Het geloofsgetuigenis zoals dat van Sint-Stefanus, is meer dan een mooi voorbeeld, zei 
paus Franciscus gisteren zaterdag 26 december, tweede kerstdag en feestdag 
van Stefanus, een van de eerste zeven diakens (of protodiakens in de jonge kerk van 
Jeruzalem) én de eerste martelaar op de liturgische kalender. Zulke gebaren van liefde 
zouden de geschiedenis kunnen veranderen, sprak de paus. Want het getuigenis van 
Stefanus zette bij de christenvervolger Saul iets in gang wat uiteindelijk zou leiden tot 
diens roeping. Op weg naar Damascus werd Saul immers de apostel Paulus. De paus 
riep op om te bidden voor alle christenen die wereldwijd omwille van hun 
geloofsovertuiging ook vandaag nog altijd worden vervolgd. En er zijn er helaas heel 
veel, meer dan in de begintijd van de Kerk, beklemtoonde de paus. 
 
Radicale navolging 
De paus benadrukte dat het martelaarschap van Stefanus het resultaat was van een 
radicale navolging van Christus. In de Handelingen van de Apostelen staat te lezen hoe 
Stefanus net als Jezus heeft gebeden voor de vergeving van zijn vervolgers. De oproep 
getuige te zijn van Jezus geldt ook voor ons. De Heer wil dat we van het leven een 
buitengewoon werk maken door middel van gewone gebaren, de gebaren van elke dag. 
Waar we ook wonen, in het gezin, op het werk, overal, zijn we geroepen om getuige te 
zijn van Jezus, al was het maar door het licht van een glimlach, een licht dat niet van 
ons is: het is dat van Jezus, en al was het maar om de schemeringen van gebabbel en 
roddels te ontvluchten. En als we iets verkeerds zien, dan - in plaats van kritiek te 
leveren, te roddelen en te klagen - bidden we voor wie verkeerd heeft  gedaan en voor 
die moeilijke situatie. En als er thuis een ruzie ontstaat, laten we die ruzie dan proberen 
te ontkrachten in plaats van te streven naar het eigen kleine gelijk. Laten we altijd 
opnieuw beginnen en diegenen die ons beledigd hebben vergeven. 
 
Het zijn maar kleine dingen, maar ze veranderen de geschiedenis, want ze openen 
de deur, ze openen het raam naar het licht van Jezus. 
De Heilige Stefanus heeft, terwijl hij de stenen van de haat incasseerde, woorden van 
vergeving teruggegeven. Zo veranderde hij de geschiedenis. Ook wij kunnen elke dag 
het kwade in het goede veranderen, onderstreepte de paus. 

Bron: Kerknet 

 
 

 

Wilt u een oude nieuwsbrief opvragen? 

Mail naar: rkwalcheren@zeelandnet.nl 

 

mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 
 
 
 

 



 
 
 
 

Wel of niet vaccineren tegen Covid-19, wat zegt de katholieke 
leer? 

Nu de ontwikkeling van verschillende vaccins tegen Covid-19 vordert, nemen de 

vragen rond wel of niet laten vaccineren toe. Deze vragen worden ook gesteld aan 
de bisschoppenconferentie. Kardinaal Eijk, referent voor medische ethiek 
namens de conferentie, beantwoordt een aantal van de meest gestelde vragen 
over dit onderwerp. Belangrijke vraag is of de referent katholieken aanraadt zich 
te laten vaccineren. 
 
Mag de overheid maatregelen opleggen op het gebied van de gezondheidszorg zoals 
nu gebeurt in verband met het voorkomen van de verspreiding van Covid-19? 
,,Veel mensen in onze samenleving verzetten zich tegen de door de overheid 
opgelegde maatregelen met een beroep op hun individuele vrijheid.  Puur gedacht 
vanuit het individu, waarin men zichzelf centraal stelt en geneigd is anderen als 
toeschouwer te zien, geldt een overheid die dwingende maatregelen oplegt als een 
bedreiging. Het algemeen welzijn wordt daarbij gemakkelijk uit het oog verloren. 
 
Als we over het algemeen welzijn spreken binnen de christelijke sociale leer, dan gaat 
het niet over een algemeen belang van de staat waaraan de individuele leden van de 
samenleving eventueel opgeofferd kunnen of moeten worden. Het algemeen welzijn 
heeft uiteindelijk tot doel het persoonlijk welzijn van alle leden van de samenleving. 
Vanuit haar specifieke verantwoordelijkheid mag en zelfs moet de overheid met het oog 
op het algemeen welzijn dwingende maatregelen opleggen als dat nodig is om de 
gezondheid van alle leden van de samenleving te beschermen.’’ 
 
Een werkend vaccin komt steeds dichterbij. Waaraan zou zo’n vaccin moeten voldoen 
om acceptabel te zijn? 
,,Het coronavirus kan alleen een halt worden toegeroepen door middel van vaccinatie. 
Het wachten is echter op een vaccin dat het gewenste effect oplevert, namelijk een 
afdoende afweerreactie tegen het coronavirus teweegbrengt en daardoor de 
gevaccineerde persoon bescherming biedt tegen infectie met het coronavirus. De mens, 
geschapen naar Gods beeld en gelijkenis heeft wil en verstand en daardoor een zekere 
voorzienigheid evenals God, zij het in zeer beperkte mate. Dit schept een 
verantwoordelijkheid die hij ook waar moet maken. Het is dus ook een ethische 
opdracht om te zorgen dat er zo snel mogelijk een vaccin beschikbaar komt. 
 
Dit vaccin moet aan een aantal voorwaarden voldoen: het moet uiteraard werkzaam zijn 
en een infectie van het coronavirus en de verspreiding ervan daadwerkelijk voorkomen. 
Daarnaast mag het niet tot nauwelijks bijwerkingen hebben, omdat het vaccin in 
principe bij een heel groot aantal gezonde personen moet worden toegepast. Bij 
mensen die sowieso al meer risico lopen door het coronavirus ernstig ziek te worden, 
zou men wellicht meer risico’s mogen nemen. Maar vaccinatie heeft tot doel een groot 
deel van de bevolking immuun te maken tegen een corona-infectie. Daarom mag het 
vaccin geen ernstige bijwerkingen hebben.’’ 
 
Zou de overheid mensen mogen dwingen om zich te laten vaccineren? 
,,De overheid kan in principe niet met een beroep op het algemeen welzijn mensen 
dwingen om zich te laten vaccineren. De reden is dat vaccinatie een ingreep in de 



 
 
 
 

integriteit van het lichaam van de menselijke persoon betreft. Hiervoor moet de 
desbetreffende persoon toestemming geven.  
 
Wat de overheid wel mag en moet doen is de leden van de samenleving zoveel 
mogelijk over het vaccin en het belang van vaccinatie voorlichten met als doel zoveel 
mogelijk mensen te stimuleren om zich te laten inenten. 
Ook kunnen mensen ertoe worden aangezet zich te laten vaccineren door de vaccinatie 
gratis te maken. De Wereldgezondheidsorganisatie vraagt een vaccinatiegraad van 
ruim 95%. Bij sommige infectieziekten lijkt een vaccinatiegraad van 90% ook 
voldoende. Hiermee wordt al een groepsimmuniteit bereikt, die een goede bescherming 
tegen besmetting met het coronavirus geeft voor alle leden van de samenleving – ook 
voor degenen die zich niet hebben laten inenten. Mocht iemand die niet is ingeënt dan 
een coronabesmetting oplopen, dan kan dat in ieder geval niet leiden tot een epidemie. 
Om deze reden is het tevens onnodig mensen te dwingen zich te laten inenten.’’ 
 
Er komen veel vragen over de productiewijze van vaccins en het gebruik daarvoor van 
cellijnen uit geaborteerde foetussen. Klopt dit bezwaar en zo ja hoe hier dan mee om te 
gaan? 
,,Soms worden inderdaad vraagtekens gezet bij de wijze waarop een vaccin wordt 
geproduceerd. In een aantal gevallen worden hierbij cellijnen gebruikt die in de jaren ’60 
van de vorige eeuw door abortus provocatus verkregen zijn. Is het gebruik van deze 
cellijnen niet een soort van medewerking aan deze abortus, is dan de vraag. 
 
Volgens de katholieke leer is medewerking aan een op zich verkeerde of kwade 
handeling in het algemeen verboden. Maar deze medewerking kan in sommige gevallen 
worden gerechtvaardigd, namelijk als degene die medewerking verleent niet instemt 
met de kwade handeling als zodanig en de handeling waarmee men medewerking 
verleent niet nabij is aan, maar los staat van de kwade handeling. Dit is het geval als de 
onderzoekers de bewuste cellijnen gebruiken, die afkomstig zijn van twee, ruim een 
halve eeuw geleden geaborteerde menselijke foetussen. 
 
Voor een dergelijke vorm van medewerking aan een kwade handeling is volgens de 
katholieke leer bovendien een naar verhouding voldoende ernstige reden vereist. De 
ontwikkeling van een vaccin tegen het coronavirus, dat het leven in praktisch alle delen 
van de wereld de samenleving ernstig ontwricht, is zo’n reden.’’ (Vgl. een verklaring 
hierover van de Pauselijke Academie voor het Leven uit 2005: 
http://www.academyforlife.va/content/pav/en/the-academy/activity-academy/note-
vaccini.html). 
 
Raadt u katholieken dus aan om zich te laten vaccineren tegen Covid-19 zodra dit 
mogelijk is? 
,,Ja, in het belang van het algemeen welzijn, waarbij de menselijk persoon centraal 
staat, raad ik vaccinatie aan. Mensen zijn dan niet alleen zelf beschermd tegen het 
virus, maar ook hun naasten worden beschermd en in die zin is vaccineren ook een 
daad van naastenliefde. Het bezwaar dat er kan zijn tegen het gebruik van bepaalde 
cellijnen die volgens een kwade handeling zijn verkregen, is daarbij afgewogen tegen 
de ernstige reden die er is om Covid-19  -en de ontwrichtende gevolgen daarvan voor 
de wereldwijde samenleving-  een halt toe te roepen.’’ 

Bron: rkkerk.nl; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken 

http://www.academyforlife.va/content/pav/en/the-academy/activity-academy/note-vaccini.html
http://www.academyforlife.va/content/pav/en/the-academy/activity-academy/note-vaccini.html


 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
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 

 
 

 

 

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


 

Mgr. Hendriks samen met NKSR opnieuw op de bres voor 
vrijheid van onderwijs 
Mgr. Hendriks, referent voor het Katholieke onderwijs namens de Nederlandse 
bisschoppenconferentie, heeft recent in aanloop naar de week van het Katholiek 
Onderwijs opnieuw stelling genomen vóór de vrijheid van onderwijs. Hij deed dit 
in een artikel samen met de voorzitter van de Nederlandse Katholieke Schoolraad 
(NKSR), diaken drs. Titus Frankemölle. 

 
Mgr. Hendriks (rechts) en drs. Frankemölle.    Foto: © NKSR 

,,Onderwijsvrijheid is een kwetsbaar recht’’, stelt de bisschop. In het gezamenlijk artikel 
met de NKSR schrijft hij onder meer: ,,Politieke partijen die zich op de absolute vrijheid 
van meningsuiting beroepen, zijn bezig een uniforme samenleving van ‘ons soort 
mensen’ te creëren. Een samenleving die niet langer de democratische waarden en 
normen van minderheden wil beschermen, die zich ten doel stelt alleen inclusief te zijn 
voor mensen die passen in het seculiere format van het dikke ‘ik’ en die zich 
doelbewust afkeert van diversiteit en pluriformiteit. Deze ontwikkeling krijgt trekken van 
het Orwelliaanse schrikbeeld dat iedereen weliswaar gelijk is, maar sommigen toch 
meer dan anderen.’’ 
 
Iedereen is welkom en ieder kind is gewenst 
,,Als katholieken verstaan we ons als een maatschappelijke beweging die doorheen de 
eeuwen tegen de stroom in roeit. Katholieke scholen staan van oudsher en overal ter 
wereld open voor alle leerlingen. Iedereen is welkom en ieder kind is gewenst. 
Katholieke scholen verzorgen geen onderwijs voor katholieken, maar omdat zij 
katholiek zijn. Dat is een dienst aan de samenleving. Wij doen dat vanuit een eigen 
beeld van de mens, van de maatschappij en van God.’’ 
 
Mgr. Hendriks wijst er op dat ouders het recht hebben hun kinderen een vorming en 
opvoeding te geven naar hun inzicht en levensovertuiging en scholen op te zetten waar 
wordt uitgegaan van de waarden die daaraan ten grondslag liggen. ,,Toch blijkt steeds 
weer dat daar gevaren in worden gezien en dat politici willen zagen aan de poten van 
het grondwetsartikel dat daarover gaat.’’ Dít roept de vraag op: ,,Mag je in ons land zijn 
wie je bent? Is er echt respect voor diversiteit?’ Daar gaan mgr. Hendriks en drs. 
Frankemölle in hun artikel op in.’’ 

 
Bron: rkkerk.nl; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken 



 

Nieuws voor de agenda? 

Heeft u nieuws voor de agenda van de nieuwsbrief? Stuur deze dan tijdig naar 

onze redactie: rkwalcheren@zeelandnet.nl 
 
Vermeld altijd: 
Datum, begin- en eindtijd, waar het evenement plaatsvindt en uw naam en telefoon-
nummer voor het geval we nog vragen willen stellen. 
 
Met uw aankondiging brengt u uw evenement wekelijks onder de aandacht van 
zo’n elfhonderd lezers van de nieuwsbrief!
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Wilt u wekelijks voor 

aantrekkelijke 

tarieven adverteren in deze 

nieuwsbrief? 

 
 
 

Neem contact op met Herman 

Maas: telefoon 0118 – 43 03 77 

 

 
  

 
 

mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 

 

Terugblik op de wekelijkse nieuwsbrief in 2020 

In 2020 verschenen 52 wekelijkse en 8 extra nieuwsbrieven met in totaal maar liefst 

1.115 pagina’s (in 2019 836 pagina’s). De nieuwsbrief met de minste omvang telde 
13 pagina’s (12 in 2019). De meest uitgebreide telde maar liefst 37 pagina’s (28 in 
2019). Daarnaast werden ook nog 11 Nieuwsflitsen uitgebracht. 
 
Ook in 2020 dienden onze nieuwsbrieven regelmatig als bron voor artikelen elders. Zo 
werden verhalen uit onze nieuwsbrieven meermalen overgenomen op de website 
www.gelovenindedelta.nl. Daarnaast werden artikelen overgenomen in kerkbladen en 
nieuwsbrieven van andere parochies en kerkgemeenschappen, niet alleen in Zeeland, 
maar ook elders in ons land. 
 
Het jaar 2020 was een moeilijk jaar. Niet alleen vanwege corona waardoor fysieke 
contacten gedwongen plaats moesten maken voor telefonische en digitale ontmoetingen, 
maar ook door externe oorzaken. Enkele personen strooiden, al dan niet in vereniging, 
regelmatig ‘zand in de motor’ van de nieuwsbrief en dat bleek nauwelijks te bestrijden. 
Voorts moesten maatregelen worden genomen om niet alleen de journalistieke 
bronbescherming te kunnen blijven garanderen, maar ook de journalistieke 
onafhankelijkheid te blijven waarborgen. Bovendien wordt het briefgeheim van de redactie 
al maandenlang geschonden. Ondanks andersluidende toezeggingen greep het parochie-
bestuur niet in. Absoluut dieptepunt was een poging tot afpersing van de eindredacteur. 
Dit is uiteraard onmiddellijk gemeld bij zowel webmaster als parochiebestuur, maar een 
reactie bleef uit. Deze affaire is vervolgens ter kennis gebracht van de politie. 
 
Aan de totstandkoming van de nieuwsbrief wordt door velen meegewerkt. Mensen die 
korte stukjes schrijven, maar ook mensen die langere artikelen aandragen. Mensen die 
eenmalig een bijdrage leveren, en sommigen die het veelvuldig doen. Anderen zorgen 
weer voor foto’s. Dat allemaal samengevoegd stelde ons in staat om, ook in de 
vakantiemaanden, iedere week een nieuwsbrief te verzorgen. 
 

Dank aan al die medewerk(st)ers! 
We rekenen ook komend jaar weer op jullie medewerking! 

 
 

Redactionele bijdragen 
Aartsbisdom Utrecht 
Alida van Velthoven 
Benedict Hamans 
Benoit Lannoo (Kerknet) 
Berry van Oers 
Bisdom Breda 
Bisdom Rotterdam 
Carine Neijzen 
Congregatie van de HH. Harten 
Corneille Moison 
Christien Crouwel (Raad van Kerken) 

Cynthia Mangold 
Erik Borgman O.P. 
Familie Rameckers 
Fia Vermeule 
Fons van Hees 
Frank G. Bosman (Katholiek.nl) 
Franciscaanse Beweging 
Gemeente Middelburg 
Han Bleyenbergh 
Hans van Kempen 
Hans-Peter Bartels ofm (katholiek.nl) 

Helène Kouwenhoven 
Henny Soeter 

Henny Thyssen 
Herman Finkers 

Ilona Vermue-van ’t Westeinde 
Ineke van de Par 

Insa van Duin 
Irma Waleson 
Jac van Damme 

http://www.gelovenindedelta.nl/
https://www.kerknet.be/auteur/benoit-lannoo
https://www.katholiek.nl/author/frankbosman/


 

 

Jeannette Vrancken 
Jo Miltenburg 

Joost Jansen oPraem 
Prof. dr. Joris Geldhof 

Katholiekleven.nl 
K. Caspers 
Kees Heeren 
Lea Izeboud 
Leonie van den Berg 
Lisanne Jacobs 
Lieve Wouters (Kerknet) 
Lidy de Koning 
Loes Lipowski-Bakker 
Luk Vanmaercke (Kerknet) 
Marcel De Pauw msc 
Marc de Kooning 
Marc Lindeijer SJ 
Marga van de Plasse 
Marianne Kloosterboer 
Marieke Drent (katholiek.nl) 
Marja Martinet 
Marjo Vermaire 
Mary-Eleonore Dommeck 
Michiel Van Mulders (Kerknet) 
Nederlands Bijbelgenootschap 
Nederlandse Bisschoppenconferentie 

Nicolette Meulenbroek 
Oud-Katholiek Zeeland 
Pater Thaddy de Deckere MHM 
Peter Geene 
Peter Vrancken 
Philippe Keulemans (Kerknet) 
Piet De Loof (Kerknet) 
Plonie Paree 
Raad van Kerken Nederland 
René Heinrichs, aalmoezenier b.d. 
Rens Kollaard 
Rens Stobbelaar 
Ria Hagemans 
Ria Mangnus 
Ruud Louwes 
Simone Ooms (Katholiek.nl) 
Teamwacht Goes 
Thilde van der Heijden-Bruning 
Wiel Hacking 
Wilfred Hermans (BeterOud) 
Wim van Goch 

 
voorts: alle informanten, tipgevers en briefschrijvers 
 
en last but not least…….. 
Allen die mij inspireerden om pakkende teksten te bedenken voor de rubriek Tot besluit 
en alle inzenders van mooie afsluitingen. 
 
 

Fotografie 
Ad Jacquemijns 
Benedict Hamans 
Cynthia Mangold 
Diana Nieuwold 
Familie Hoondert 
Familie Kuijt 
Gerrit Krul 
Han Bleyenbergh 
Helène Kouwenhoven 
Henny Thyssen 
Irma Waleson 
Jac van Damme 
Jan de Boer 

Jeannette Vrancken (staffotograaf) 
Katholiek.nl 
Marco de Swart 
Marja Dobbelaar 
Nederlands Bijbelgenootschap 
Nicolette Meulenbroek 
NKSR 
P. Marteijn 
Pater Damiaanparochie 
Peter Vrancken (staffotograaf) 
Rens Kollaard 
Ria Mangnus 
Thilde van der Heijden-Bruning 
Wim van Goch 

 
 

Advertentie-acquisitie 
Herman Maas  
 
 

https://www.katholiek.nl/author/joostjansen/
https://www.kerknet.be/auteur/luk-vanmaercke
https://www.kerknet.be/auteur/michiel-van-mulders
https://www.kerknet.be/auteur/philippe-keulemans
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De nieuwsbrief kijkt verder dan 

alleen de parochiegrenzen! 

 



 

 

Paus Franciscus in boodschap Wereldvrededag: ‘We zitten in 
hetzelfde schuitje en dit is het kompas’ 

Om na het hectische jaar 2020 het schip van de mensheid in rustiger vaarwater te 

krijgen stelt paus Franciscus de katholieke sociale leer voor als “kompas” en 
menselijke waardigheid als “roer”. Dat schrijft de paus in zijn boodschap voor de 54e 
Wereldvrededag op 1 januari 2021. 
 
In zijn boodschap roept paus Franciscus de internationale gemeenschap en ieder individu op 
om een “cultuur van zorg” te bevorderen. Dit is ook het thema van de boodschap. Hij reikt de 
beginselen van de sociale leer van de Kerk aan als “kompas” op weg naar vrede. De 
boodschap is gericht tot staatshoofden en regeringsleiders, leiders van internationale 
organisaties en godsdiensten en aan alle “mannen en vrouwen van goede wil”. 
 
Paus Franciscus wijst erop hoezeer de coronapandemie de toch al bestaande en vaak 
onderling verbonden crises van het klimaat, honger, economie en migratie heeft versterkt. 
Tot groot verdriet en lijden voor velen. Hij doet daarom een extra dringend beroep om 
vaccins voor iedereen toegankelijk te maken en zorg mogelijk te maken voor de armen en 
meest kwetsbaren. 
 
Echte zorg voor ons eigen leven en onze relatie met de natuur zijn onlosmakelijk verbonden 
met broederschap, rechtvaardigheid en eerlijkheid tegenover anderen, benadrukt de paus. 
Hij schrijft over de liefde van God de Vader voor de mensheid en hoe de vroege christenen 
Jezus volgden door te delen wat ze hadden en te zorgen voor de behoeftigen, waardoor hun 
gemeenschap een gastvrij thuis werd. Nog steeds heeft de Kerk talloze ,,instellingen voor de 
verlichting van elke menselijke nood: van zieken- en opvanghuizen tot hospices voor 
reizigers.’’ 
 
De sociale leer dringt aan op concrete solidariteit met anderen 
,,De coronacrisis heeft aangetoond dat ieder van ons, fragiel en uit het lood geslagen, in 
hetzelfde schuitje zit’’, aldus de paus. Daarop voortbordurend noemt hij de menselijke 
waardigheid ,,het roer’’ en de sociale leer van de Kerk ,,het kompas.’’ De paus gaat in op 
belangrijke principes uit de sociale leer: ,,inzet voor het bevorderen van de waardigheid van 
elke menselijke persoon, solidariteit met de armen en kwetsbaren, het nastreven van het 
algemeen belang en de zorg voor de bescherming van de schepping.’’ En hij zegt dat we 
samen moeten roeien, omdat ,,,niemand de redding alleen kan bereiken.’’ De sociale leer 
dringt aan op concrete solidariteit met anderen, omdat we allemaal verantwoordelijk zijn voor 
iedereen. 
 
De paus schrijft ook over oorlog. ,,We moeten stoppen die als ‘iets normaals’ te zien. Geld 
dat wordt uitgegeven aan wapens kan beter uitgegeven worden aan veiligheid, vrede, 
ontwikkeling, armoedebestrijding en gezondheidszorg.’’ 
 
Hij maant aan het slot van zijn boodschap nooit toe geven aan de verleiding om anderen te 
negeren en de andere kant op te kijken. In plaats daarvan moeten we er dagelijks heel 
concreet en praktisch naar streven ,,een gemeenschap te vormen die bestaat uit broeders en 
zusters die elkaar accepteren en voor elkaar zorgen.’’ 
 
Lees hier de boodschap paus Franciscus voor Wereldvrededag 2021. (Werkvertaling) 

Bron: rkkerk.nl; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2020/12/Boodschap-paus-Franciscus-Wereldvrededag-2021-werkvertaling.pdf


 

 

 

 
 
 
■ 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 eindredacteur wenst u alle goeds toe voor 
een evenwichtig 2021!! 

 



 

 

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 de gratis nieuwsbrief? Afmelden? Stuur een mailtje naar: 

rkwalcheren@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 schriftelijke toestemming van de 
eindredacteur! Op veel teksten en foto’s rust auteursrecht! 
 

13-37-1114 
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