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Allen broeders en zusters: oecumenisch gebed 

Tot 25 januari bidden christenen van uiteenlopende gezindten voor eenheid. De 

encycliek 'Fratelli Tutti' over broederlijkheid en sociale vriendschap van paus 
Franciscus, eindigt met een oecumenisch gebed van paus Franciscus. 

Oecumenisch gebed 
Onze God, Drie-ene liefde, 

laat vanuit uw goddelijke intimiteit 
de kracht van verbondenheid in ons stromen, 

een overvloed van broederlijke liefde ons doordringen. 
Geef ons die liefde die zichtbaar wordt in het leven van Jezus, 

in zijn familie in Nazareth en in de eerste christelijke gemeenschap. 
 

Geef dat wij christenen leven naar het Evangelie 
en dat we Christus mogen ontmoeten in ieder mens. 

Christus de gekruisigde, 
aanwezig in de angst van alle mensen in de wereld 

die verlaten en vergeten worden. 
Christus de Verrezene, 

aanwezig in iedere broeder en zuster die zich weer opricht. 
 

Kom Heilige Geest, toon ons uw schoonheid, 
weerspiegeld in alle volkeren op aarde. 

Laat ons zien hoe belangrijk en nodig iedereen is, 
hoe wij allemaal verschillende gezichten zijn 

van die ene menselijke familie 
waar U zoveel van houdt. 

Amen! 

Bron: Kerknet 

Bestel de encycliek 'Fratelli Tutti' over broederlijkheid en sociale vriendschap van paus 
Franciscus. 

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/blijf-mijn-liefde-gebedsweek-voor-eenheid-onder-christenen
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/blijf-mijn-liefde-gebedsweek-voor-eenheid-onder-christenen
https://www.kerknet.be/thema/allen-broeders
https://www.halewijn.info/catalogus/fratelli_tutti


 

Lezingen bij de Derde Zondag door het jaar, b- jaar, 24 
januari en een overweging hierbij. 
Jona 3,1-5.10; psalm25; lezing 1 Kor.7,29-31 en H. Evangelie 
volgens Marcus 1,14-20 
 
 
Tekst: René Heinrichs, aalmoezenier b.d. 
 
 

Woorden kunnen veel heil maar ook onheil aanrichten. Van beide kregen we de 

laatste weken vanuit Amerika mooie voorbeelden. Donald Trump, toen nog 
acterend president, gebruikte op, ik meen 6 januari, zo’n vileine en opruiende 
woorden dat volgelingen van hem zich aangesproken en opgeroepen voelden 
daaraan gehoor te geven en op te rukken naar het Capitool met alle gevolgen van 
dien. Onheil werd aangericht. 
 
Afgelopen woensdag sprak een andere president woorden van verzoening, van vrede, 
van helen. Zijn volgelingen voelen zich geïnspireerd om hieraan mee te werken. Ook 
door de prachtige woorden van die jonge dichteres. Teksten die andere mensen dan de 
eigen achterban willen meeslepen in een nieuw, oud verhaal. Heil wordt beoogd maar 
of dit lukt is een hele opgave. 
 
Het lijkt erop dat woorden die gericht zijn op  kapotmaken, op breken eerder effect 
sorteren dan woorden van heil breuken kunnen lijmen. Wat is dat toch? 
 
Zo is het ook met woorden uit de Bijbel. Er staan dichterlijke teksten, historische 
teksten, legenden, novellen, teksten op muziek gezet zoals de psalmen, kronieken, 
getuigenissen etc in. Zo vertellen de vier Evangeliën ons wat de vier evangelisten 
hebben beleefd aan Jezus, op basis van eigen ervaring of hun verteld door anderen. 
Het Evangelie van Marcus is bijvoorbeeld volgens de wetenschap van de exegese 
opgetekend uit de mond van Petrus. Elk evangelie vertelt dan ook vanuit een eigen 
beleving en daarin kunnen andere accenten naar voren komen. Zo bijvoorbeeld over de 
roeping van de eerste apostelen. Vergelijk bijvoorbeeld het getuigenis over de roeping 
van Andreas en Petrus in het evangelie van vandaag met het roepingsverhaal van 
vorige week in Johannes 1,35-42! In een tijd dat mensen gericht zijn op 
wetenschappelijke teksten en bewijzen worden die Bijbelse teksten niet meer au 
serieux genomen. Die Bijbelse teksten zijn niet waar want zijn niet precies zo historisch 
verifieerbaar gebeurd dus zijn ze niet waar en niet meer de moeite om te lezen. Maar 
hoe arm is zo’n redenering en zeker als mensen zo rationeel leven.( overigens worden 
gegevens van de wetenschap ook niet meer zo geloofd- zie de complotdenkers van 
onze tijd!). 
 
Stel je voor dat je steeds om controleerbare bewijzen vraagt aan jouw geliefde om zijn 
of haar liefde te bewijzen. Stel je voor dat kinderen alleen maar met rationele teksten 
zouden worden opgevoed en niet met woorden uit het hart, met poëzie, met sprookjes, 
met fabels etc. Hoe arm en verminkt zouden die kinderen opgroeien. Om te weten OF 
iets waar is moet je vragen HOE iets waar is. Hoe teksten, symbolen, tekens bedoeld 
zijn. 
 
In onze tijd die gekenmerkt wordt door een veelvoud van crises, maar zeker door de 
Coronapandemie met alle maatregelen van dien, zitten veel mensen vaak thuis. 



 

Er moet hard gewerkt worden door ouders en kinderen. Veel van wat normaal is aan 
contacten vinden niet meer plaats. 
 
Er komt nu ruimte om niet alleen schoolwerk te doen maar ook om de dichterlijke kant 
te ontwikkelen. Heerlijk sprookjes voorlezen. Over de Grote Spin bijvoorbeeld, een serie 
sprookjes uit Afrika, of de sprookjes van de gebroeders Grimm of Roald Dahl. Of de 
fabels van La Fontaine. Ook het prachtige verhaal van De Kleine Prins van Antoine de 
St. Exupéry. Of de prachtige novelle van Jona, de eerste lezing van vandaag. Deze 
novelle beschrijft een periode uit het leven van Jona. Deze mens heeft nooit historisch 
bestaan. Maar wat die novelle ons wil zeggen is maar al te waar. Lees de novelle maar 
eens voor aan uw kinderen en u ziet hoe levendig die is en hoe deze beschrijving 
kinderen op hun verbeelding werkt, meesleept.  
 
Deze novelle vertelt over een man die vlucht voor de roepstem van God, op weg gaat 
naar het Westen, de plaats van duisternis en onheil, zich in het diepste gedeelte van 
een schip verbergt, door de bemanning van het schip wordt aangewezen als zondebok, 
overboord wordt gegooid, opgeslorpt door een walvis en na drie (!) dagen wordt 
uitgespuugd op het strand waar hij was vertrokken!. Hij kan en mag helemaal opnieuw 
beginnen. Dan luistert hij naar Gods roepstem en doet wat god wil. Hij gaat op weg naar 
Nineve, een plaats die historisch ook niet bestaat, vertelt zijn onheilsboodschap, 
verbergt zich voor dat onheil en merkt dat God niet doet wat hij had aangekondigd. En 
dan wordt hij boos en roept God ter verantwoording. God heeft de inwoners van Nineve 
bewaard voor alle onheil want de mensen hadden schuld ingezien, waren gaan vasten 
en wilden hun leven verbeteren. En God liet zich raken door die houding van bekering. 
Hij vergeeft dit volk van Nineve, hij redde dit volk! 
 
Deze novelle wil ons er weer op wijzen dat God groter is dan wij hem kunnen denken of 
hoe wij hem/ haar modelleren naar onze behoeften en noden. Deze tekst van Jona is 
niet historisch zo gebeurd. Dus geen ware controleerbare geschiedenis. Daarom niet 
waar? Welzeker wel. De schrijver van deze novelle wil met deze novelle laten zien dat 
God een God van vergeving is, een God van Liefde, een god die redt ( zoals ook in 
psalm 25 naar voren komt). En hoe waar is het dat wij mensen, allemaal want niemand 
is volmaakt en allen maken we fouten, schieten we tekort, behoefte hebben aan 
vergeving, aan verdraagzaamheid. Deze novelle van Jona is ook een pleidooi voor 
openheid; om ons hart te openen voor de ander. 
 
Een mooie gedachte aan het einde van de Gebedsweek voor de Eenheid, niet 
alleen van de christenen, maar van alle mensen. Anderen zijn toch vaak anders 
belangwekkend, inspirerender als we vaak denken en voor ons zelf hebben 
vastgelegd. We worden opgeroepen door deze novelle van Jona om ons hart te 
openen voor God en voor de ander om die binnen te laten in ons leven. Succes 
hiermee. 
 
 
 
 
 

 



 

Aangescherpte Coronaregels treffen uitvaarten 

De door minister-president Mark Rutte aangekondigde scherpere Coronaregels 

hebben invloed op het aantal aanwezigen dat maximaal een uitvaart mag 
bijwonen. 
 
 
Tekst: Peter Vrancken 
 
 
Met ingang van komende maandag, 25 januari 2021, kunnen nog maar maximaal vijftig 
(50) personen aanwezig zijn bij een uitvaartplechtigheid in een crematorium of 
begraafplaats. Hierbij blijft de anderhalve meternorm uiteraard van toepassing. Voor 
uitvaartplechtigheden in de kerk blijft het maximaal aantal toegestane aanwezigen 
dertig (30). Ambtsdragers tellen hierbij niet mee. 
 
Avondklok 
Vanaf morgenavond, 23 januari 2021 21.00 uur, geldt in ons land een avondklok. Dat 
betekent dat u zonder geldige redenen niet meer op straat mag zijn. Hierop is een 
aantal uitzonderingen van toepassing. Dat geldt onder andere met name voor mensen 
die vanwege werkzaamheden op straat moeten zijn, bijvoorbeeld omdat ze op weg zijn 
naar hun werk of juist van hun werk naar huis terugkeren. Een andere belangrijke 
uitzondering betreft mantelzorgers en hulpverleners. Tot die laatste groep kunnen in 
bepaalde situaties ook priesters en pastoraal werkenden worden gerekend. Er zijn meer 
uitzonderingen. Daarvoor kunt u de volgende website raadplegen: 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/20/lockdown-verder-aangescherpt-
vanwege-zorgen-om-nieuwe-virusvarianten 

 

Corona in Brazilië 

Ook de bevolking van Brazilië heeft enorm te lijden onder de Coronapandemie. Het 

land is inmiddels, het zal u in de berichtgeving in ons land niet zijn ontgaan, ook 
getroffen door een ernstige mutant van het Coronavirus. 
 
Nicolette Meulenbroek uit Middelburg ontving van familie uit Brazilië een prachtige 
video, waarin onder meer duidelijk wordt, dat ook in Brazilië de bevolking probeert er 
het beste van te maken. 
 

U kunt deze video bekijken en beluisteren door op de volgende link te klikken: 
https://www.rkwalcheren.nl/video-2021-01-17-23-37-53/ 

 

 
Wilt u wekelijks voor aantrekkelijke 

tarieven adverteren in deze 
nieuwsbrief? 

 
Neem contact op met Herman 
Maas: telefoon 0118 – 43 03 77 

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/20/lockdown-verder-aangescherpt-vanwege-zorgen-om-nieuwe-virusvarianten
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/20/lockdown-verder-aangescherpt-vanwege-zorgen-om-nieuwe-virusvarianten
https://www.rkwalcheren.nl/video-2021-01-17-23-37-53/


 

Samen de Schouders Eronder 

“Zoekt de Heer nu Hij zich laat vinden, roept Hem aan nu Hij nabij is. (…) Zoals 

de regen en de sneeuw uit de hemel vallen (…) zo zal het ook gaan met het Woord 
dat komt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar Mij terug.” (Vgl. Jesaja 55, 
6.10-11). 
 
 
Tekst: pater Thaddy de Deckere 
 
 
Deze woorden, die we nog maar pasgeleden hoorden op het Feest van de Doop van de 
Heer, vond ik toepasselijk bij de gedachten die bij mij opkwamen terugkijkend op mijn 
ervaringen van ruim een half jaar werkzaam zijn in de parochies Boven de Schelde.  
 
Na bijna 35 jaren in het buitenland ben ik eind 2019 teruggekeerd naar Nederland, en 
sinds juni vorig jaar - tot mijn eigen verrassing -  ook naar Zeeland, de provincie waar ik 
geboren en getogen ben. Het was een flinke overgang, die nog steeds niet helemaal 
voltooid is. Toch ben ik me vrij snel thuis gaan voelen in mijn nieuwe omgeving. Wonen 
in het pastorietje in Haamstede op Schouwen-Duiveland bood me de gelegenheid om 
dit unieke stukje Nederland te ontdekken. En wat is het prachtig! Niet alleen de natuur – 
en daar is al heel wat over te zeggen-  maar ook de mensen die ik er ontmoet heb. Veel 
steun en vriendschap heb ik mogen ervaren van de leden van de Werkgroep  van de 
‘Onze-Lieve-Vrouw-Op-Zee Kerk’ gedurende de zeven maanden die ik er heb gewoond. 
Ik heb ook de gelegenheid gehad om stukjes van het eiland te ontdekken, te voet, per 
fiets of met de auto op mijn pastorale rondzwervingen. 
 
Het verbaast mij niet, dat er vele duizenden mensen van ver over de landsgrenzen naar 
dit unieke stukje Nederland komen  om er te genieten van Gods Schepping in het 
prachtige natuurschoon, en er  –weg van alle hectiek–  ook rust te vinden. De grote 
aantallen toeristen, die ondanks Covid-19 toch arriveerden, konden zich helaas niet 
vertalen in het kerkbezoek op zondagen. Het virus gooide roet in het eten met: ‘30 max’, 
of voor enkele maanden ‘100 max’.  Hoewel ik het aangenaam vond op Schouwen-
Duiveland te verblijven, was het vinden  van rust op Schouwen niet voor mij weggelegd. 
Daar was ik niet voor gekomen. 
 
Een grote vreugde was het om, na heel veel jaren, mijn schoolmeester van de lagere 
‘School-met-de-Bijbel’, die nu in Ouwerkerk woont, te bezoeken. Hij heeft mij destijds, 
lang geleden, drie jaar les gegeven en  samen met mijn klasgenootjes, vertrouwd 
gemaakt met vele dingen, maar vooral ook met bidden tot God, met de Persoon van 
Jezus en met de prachtige verhalen in de Heilige Schrift. Daar ben ik hem nog steeds 
dankbaar voor. Het laat mij nog eens opnieuw beseffen wat een belangrijke en nobele 
taak leerkrachten hebben ten aanzien van de kinderen aan hen toevertrouwd in de 
opvoeding in het Christelijke geloof, vooral op de Basisschool. Dit natuurlijk in 
aanvulling op de taak die allereerst aan de ouders toekomt. Mijn bezoek doet bij mij het 
verlangen rijzen om meer te weten te komen over de rol die de Basis Scholen in onze 
beide parochies spelen bij het doorgeven van het Verhaal van Jezus aan de kinderen 
die aan hen zijn toevertrouwd. 
 
Mijn hoop en doel was om in de begin periode van mijn benoeming zoveel mogelijk 
vertrouwd te raken met de geografie van het uitgestrekte gebied van de beide 
parochies. Dat doel heb ik min of meer bereikt. 



 

En ik kan nu mijn aandacht dan ook meer richten op de geloofsgemeenschappen, op de 
mensen die de gemeenschappen vormen en dragen, en op de uitdagingen waarmee zij 
te maken hebben. Dat zal wel langere tijd vergen. Hier geldt naar mijn mening .in grote 
mate: het proces is het doel. 
 
Ik heb een onstuitbare liefde voor Geloof 
en Kerk waar mogen nemen in de 
gemeenschappen, en een 
enthousiasme en vastberadenheid om 
ons prachtige Katholieke geloof te 
blijven beleven, te vieren en door te 
geven aan de volgende generatie. Dat 
laatste is moeilijk in onze dagen, en het 
vergt creativiteit, geduld en vooral veel 
liefde. Ik heb me dan ook verwelkomd 
heb gevoeld als nieuwe pastor. In de 
ene gemeenschap was dat meer 
expliciet dan in de andere, maar ik 
bemerk in ieder van de 
geloofsgemeenschappen veel inzet van 
de parochianen. Het ‘vuur van de Geest’ 
is duidelijk aanwezig. Wat mij en, zo 
vermoed ik, velen van ons, droevig 
stemt, is de minieme aanwezigheid van 
de jongste twee generaties: kinderen/ 
jongeren, en hun ouders. Is ‘t het 
Corona dat hun afwezigheid verklaart, of 
zijn er andere redenen? Velen vragen 
zich nu af wat het effect zal zijn van de 
Corona Crisis op langere termijn op 
zingevings vragen zoals: Waarvoor leef 
ik eigenlijk?  Wat vind ik belangrijk in 
mijn leven? Waar vind ik geluk? 

 

Foto: © Peter Vrancken 

 
 
In juni vorig jaar werd ik het zesde lid van het Pastorale Team, en daarin de tweede 
priester. Vanaf het begin besefte ik dat ieder van de leden fijne, bewogen en bekwame 
mensen zijn die met enthousiasme het pastorale werk vorm proberen te geven. Zij zijn 
een belangrijke inspiratie voor mij. Jammer vond ik het dan ook, dat pastoraal werkster 
Katrien van der Wiele ons verliet en terugkeerde naar haar taak in Zeeuws Vlaanderen. 
Dat pastoor Fons van Hees om gezondheidsredenen tijdelijk zijn pastoorstaken moest 
neerleggen, kwam als een flinke schok voor iedereen en ook voor mij. Met een kleiner 
team kunnen we minder werk aanpakken, en een des te groter beroep zal er gedaan 
worden op de gelovigen, jong(er) en oud(er) in de parochies. Dankbaar ben ik natuurlijk 
voor de bijdragen aan het werk die de emeriti-pastoors van beide parochies leveren. 
 
In de afgelopen maanden ben ik me bewust geworden van enkele van de grote 
uitdagingen die voor de geloofsgemeenschappen liggen. Heel belangrijk lijkt me 
daarom het besef dat wij allen, zonder uitzondering, geroepen zijn om ‘missionaire 
leerlingen van Jezus’ te zijn. De betekenis daarvan lijkt me wel een geschikt onderwerp 
voor een volgend artikel, want dat voert nu te ver. 
 
 



 

Samen 
Voor nu zou ik willen zeggen: Ik heb me laten enthousiasmeren door wat ik tot nu toe 
ervaren heb, door de mensen die ik tot nu heb mogen ontmoeten. Met enthousiasme wil 
ik me samen met het Pastorale Team inzetten. Een team van vier pastorale werkenden 
en twee emeriti kunnen echter maar beperkt pastoraal werk doen. Daarom zou ik ieder 
van u van harte willen uitnodigen met: Samen de schouders onder onze parochie, dat 
wil zeggen parochianen samen met hun pastors en niet te vergeten ook samen met  
God, die de Heer is van de oogst, want ‘Als de Heer het huis niet bouwt, zwoegen de 
bouwers tevergeefs’, zoals psalm 126 ons herinnert. Ons werken en zwoegen voor de 
geloofsgemeenschap, hetzij als pastor hetzij als parochiaan, heeft slechts kans om 
vrucht te dragen wanneer het samengaat met ons gebed. Als we ‘de Heer zoeken nu 
Hij zich laat vinden’, dan zal God ons ongetwijfeld rijke vrucht geven aan onze arbeid 
voor het zichtbaar en voelbaar worden van Rijk van God in ons midden en in onze 
streek. Aan God zij alle eer en dank; prijst Hem! 

 

 

Wilt u reageren op dit artikel? 

Stuur uw e-mail dan naar nieuws@rkwalcheren.nl 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 
 
 
 

Ineke van de Par neemt na intense periode afscheid als 
justitieaalmoezenier in Torentijd 

In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd neemt 

justitieaalmoezenier Ineke van de Par met ingang van 25 januari afscheid van 
haar werkzame leven in de penitentiaire inrichting Torentijd in Middelburg. 
 
 
Tekst en foto: © Peter Vrancken 
 
 
 
Na werkzaam te zijn geweest in het 
basispastoraat op De Bevelanden en 
Schouwen Duiveland ging Van de Par 
aan de slag in Torentijd en in Hoogvliet. 
Ze werkte er 13,5 jaar. ,,Het was een 
intense periode, het was mooi om te 
doen, ik voelde me als een vis in het 
water en die baan heeft mijn leven 
beheerst’’, zegt de scheidende pastor. 
 
 
Je zou haast denken dat ze met 
weemoed aan het werk zal 
terugdenken? ,,Maar genoeg is 
genoeg’’, antwoordt ze onmiddellijk. ,,Ik 
heb naar de finish toegewerkt. Vooral in 
de Coronatijd was het werk zwaar in 
MIddelburg en Hoogvliet. Ik ging om het 
weekeinde voor in zeven vieringen.’’ 
 

 
Toch is Van de Par blijf met haar keuze indertijd voor justitieaalmoezenier. ,,Ik vind het 
basispastoraat te versnipperd. Het is teveel gericht op het altaar. Als pastor wil ik graag 
iedereen kunnen bedienen. Ik ben immers de voorganger in het geloof. In de 
gevangenis ben je dat op alle onderdelen.’’ 
 
Zwart gat 
Is Ineke van de Par bang voor een zwart gat? ,,Ik hou van wandelen. In 1997 ben ik 
vanuit Nederland naar Santiago de Compostella gelopen. Daar heb ik mijn roeping 
ervaren en ben na terugkeer in Nederland theologie gaan studeren. Nu wil ik die 
wandeling in omgekeerde volgorde gaan lopen. Op 10 augustus wil ik in Sevilla starten 
voor de wandeling van zo’n duizend kilometer. Waarom 10 augustus? Omdat ik op 10 
augustus 1997 in Santiago aankwam. Met Kerstmis 2021 ga ik dan naar mijn zus in 
Nieuw Zeeland. In januari 2022 hoop ik dan weer thuis te zijn.’’ 
 
Kijkend in de verdere toekomst hoopt Ineke van de Par weer voor te mogen gaan 
in de toeristenkerk van Haamstede, waar ze geen onbekende is. 



 
 
 
 

Groepje getrouwen bidt iedere zaterdag de Lauden 

Een  groepje trouwe kerkgangers van de Willibrordkapel in Domburg bidt iedere 

zaterdagmorgen om 10.00 uur de Lauden in de kapel, die deze en volgende 
maand nog gesloten is. In maart beginnen de vieringen weer. 
 
 
Tekst: Peter Vrancken met medewerking van KRO-NCRV 
 
 
Gon Joosten vertelt: ,, Het is een klein groepje getrouwen. Soms zes personen, soms 
vier, soms zeven. Wie kan die komt. Allemaal coronaveilig: mondkapje op, handen 
ontsmetten en op anderhalve meter afstand.’’ 
De Lauden is een liturgisch ochtendgebed, dat doorgaans bij dageraad wordt gebeden.  
Het is een lofprijzing van Christus, die wordt bezongen als 'heraut der dageraad', 
'drager van het licht', 'hemels licht', 'stralende zon' en 'Gods stralend aangezicht'. 
 
De opbouw van de lauden volgens de gewone vorm van de Romeinse ritus is als volgt: 

• openingsformule: God kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de 
Vader ... (Alleluia) 

• hymne 
• antifoon, psalm, antifoon 
• antifoon, lofzang uit het Oude Testament, antifoon 
• antifoon, psalm, antifoon 
• korte Schriftlezing 
• (homilie) 
• korte beurtzang 
• antifoon, Lofzang van Zacharias, antifoon 
• slotgebeden 
• Onze Vader 
• oratie 
• slotformule 

 
Opbouw van de lauden volgens de buitengewone vorm van de Romeinse ritus (Latijn): 

• openingsformule: Deus in adiutorium meum intende. Domine ad adiuvandum me 
festina. Gloria Patri ... (Alleluia) 

• antifoon, psalm, antifoon 
• antifoon, psalm, antifoon 
• antifoon, psalm, antifoon 
• antifoon, lofzang uit het Oude Testament, antifoon 
• antifoon, psalm, antifoon 
• korte Schriftlezing 
• hymne 
• beurtvers 
• antifoon, Benedictus, antifoon 
• Kyrie eleison 
• Pater noster 
• slotgebeden 
• oratie 
• slotformule 

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/e/eer-aan-de-vader
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/e/eer-aan-de-vader
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/l/lofzang-van-zacharias
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/b/benedictus


 
 
 
 

 
  
  

 
 
 
U kunt uw bijdrage overmaken op een bankrekening naar keuze. 
 

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 

 
 
 

 

 



 

Ondanks corona waren de kerkgidsen in Middelburg in 2020 
toch actief 

Corona was natuurlijk in 2020 op vele fronten spelbreker. Desondanks waren de 

kerkgidsen van de HH. Petrus- en Pauluskerk vorig jaar toch, met in achtneming 
van veel regels, actief. Dat blijkt uit het onderstaande jaarverslag van de hand van 
Nicolette Meulenbroek. 
 
 
Openstellingen 
Wat een bijzonder jaar was dit. Door de covid19-pandemie zijn ons veel beperkingen 
opgelegd of hebben wij die beperkingen zelf aangenomen. De preventieve 
maatregelen: afstand houden van elkaar, ontsmetten van de handen met gel en 
hoesten en niezen in de elleboogplooi. In het najaar werden de mondkapjes pas 
verplicht. In het begin mocht de kerk alleen open zijn op zondag om in stilte te bidden, 
later mochten er niet meer dan 30 mensen een viering bijwonen. Er moest gereserveerd 
worden. Veel toeristen hadden al wel de mondkapjes op. 
 
In juli vonden wij de situatie wat veiliger worden. Toen is besloten om de H.H. Petrus- 
en Pauluskerk toch open te stellen voor bezoek, bezinning en gebed.  Op zeven 
donderdagmiddagen (van 12 tot 16 uur) is de kerk opengesteld geweest. En er bleken 
toch veel toeristen in Middelburg te zijn, alle andere zomerse activiteiten waren 
afgezegd in de stad. Het Kerkenpad was al vroeg afgezegd, evenals de Nacht van de 
Nacht, Open Monumentendag en alle aparte bezoeken van scholen etc. 
Onze indruk was dat iedereen zich keurig hield aan de voorgeschreven beperkingen. 
Steeds waren twee of meer kerkgidsen aanwezig. Totaal aantal bezoekers, voor zover 
wij ze hebben kunnen tellen, op die donderdagmiddagen was 524. (in 2019:1223, in 
2018:976, in 2017:1168). Per middag wisselend van 40 tot 121. 
 
Bijzonderheden:  

- Iemand uit Brabant liet weten dat in de Katholieke Illustratie van 1940 een 
verhaal heeft gestaan over de vernietiging van de kerk en over de redding van 
het schilderij. 

- Een mevrouw informeerde of de naamgever van onze kerk Paulus van 
Middelburg zou kunnen zijn? Nee, dus! Paulus van Middelburg was een 15e 
eeuwse astronoom/astroloog/wis- en geneeskundige. 

- Er waren veel mensen ‘uit eigen land’ op vakantie op Walcheren. Leuk: een oud 
middelbare schoolgenoot van het Werenfriduslyceum in Hoorn. 

- Veel aandacht, discussie, herinneringen ophalen bij de vitrinekast over het Rijke 
Roomse leven. Ook op afstand was er contact mogelijk. 

- Een R.-K. vrouw uit de Amsterdamse Jordaan: al bijna 50 jaar getrouwd met een 
moslim. Het gaat prima! Zij bezocht ooit haar geboortehuis. Er woonden toen 6 
gezinnen in, nu één man. 

- De Kruisweg werd gebeden. Pleidooi voor het uitzetten van de monstrans. 
- Er waren mensen die dachten dat deze Covid19 pandemie kwam door een 

ingrijpen van God. Het staat volgens hen zo aangekondigd in de Bijbel. Wij 
hebben het aangehoord. 

- Gregoriaanse muziek op cd trok mensen de kerk in. 
- Stoere, Duitse motorrijders hadden veel bewondering voor het vakwerk van de 

bouwers van het kerkgebouw.   
- In de Haarlemse Sint Bavo-kerk, de kathedraal, komen Indonesische katholieken 

bij elkaar. De voorzitter van deze groep kwam in onze kerk. 



 

- Toen kwam er een hittegolf. Zelfs in de kerk was het heel warm. Van huis heb ik 
een ventilator meegenomen en dat was prettig. 

- Bezoekers uit: Nederland, Duitsland, België, Peru, Nijverdal, Delft, Didam, 
Tilburg, Amersfoort, Groningen, Hoorn, Amsterdam etc. 
 
 

Organisten 
Op de donderdagmiddagen hebben Harry van Zweeden (+ trompettist) en de heer 
Briessinck op het orgel gespeeld. Halsoverkop vertrokken de heer en mevrouw 
Briessinck op een dag omdat de grenzen gesloten zouden gaan worden. 
 
 
Kerkgidsen. 
Kerkgidsen waren dit jaar:   

- Willemien Dellaert 
- Trudy van Hoof 
- Clementine Jansen 
- Thea Melse 
- Nicolette Meulenbroek  
- Riny Schroots 

- Christine Leedy 
- Peter Berkvens 
- Monique Peters 
- Sophie van Wouwe 
- Ger van Waegeningh 
- Ank Larivière  

 
 
Vitrinekasten 
In de vitrinekasten zijn tentoonstellingen geweest over: 

- Het Rijke Roomse Leven: Vertrouwd of Benauwd. 
- Salus Populi Romani: de Paus had bijzondere aandacht voor deze icoon die in 

vroeger eeuwen door Rome werd gedragen tijdens pestepidemieën. Een 
geschilderde kopie van deze icoon heeft tijdens de openstelling vóór in de kerk 
gestaan met informatie. Veel mensen hebben er een brandend kaarsje bij gezet.  

- Geen kerstgroepen: aan het eind van het jaar verslechterde de toestand weer, 
daarom is afgezien van een kersttentoonstelling om geen extra 
mensenbewegingen te veroorzaken.  

 
Financieel overzicht  
Dit jaar hebben wij geen verkoopstand ingericht om contact met en wisseling van geld 
te vermijden. Er is een bedrag overgemaakt van 30,60 euro op rekening van de 
penningmeester. De kas is nu leeg. 
 
Nicolette Meulenbroek-Kleinegris. 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

U adverteert al voor minder van 

2 euro in deze nieuwsbrief.  

Neem contact op met Herman 

Maas: 0118 – 430377 

 

 
 
 
 
 

Lief en leed 

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

Overleden 

Mary Elizabeth  (Thérèse) van den Hurk op 8 januari 2021 

Elisabeth Johanna (Lies) Janssen-Mientjes op 11 januari 2021 

Simon Petrus (Arij) Spruit op 12 januari 2021 

 

Wij wensen de nabestaanden veel kracht en bemoediging toe. 
 

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

redactionele verantwoordelijkheid is niet op deze rubriek van toepassing! 

 



 

Brochure voor zodag 24 januari, de zondag van het Woord 
van god 

Paus Franciscus heeft in 2019 een zondag van het Woord van God ingesteld. Die 

zondag is de derde zondag door het jaar. Dit jaar valt die zondag op 24 januari 2021, 
maar de paus onderstreept dat de aandacht voor de Schrift zich niet mag beperken tot 
die ene zondag. Het is bedoeld als aanzet om zoveel mogelijk de Bijbel ter hand te 
nemen. Om dit te stimuleren komt de Katholieke Bijbel Stichting (KBS) met een 
brochure. 
 
Deze brochure bevat teksten van de pauselijke Raad voor de Bevordering van de 
Nieuwe Evangelisatie, van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de 
Discipline van de Sacramenten en van de Katholieke Bijbelstichting. Ze kunnen helpen 
om in het gezin, thuis of in een kleine groep de Schrift te lezen, zich erop te bezinnen 
en er mee te bidden en te leven. 
 
Door het woord gegrepen 

Bisschop Liesen, referent voor de Bijbel 
namens de Nederlandse 
Bisschoppenconferentie, schrijft in zijn 
inleiding bij de brochure: ,,Wie Jezus 
Christus wil leren kennen, moet de 
(gehele) Schrift lezen; dat houdt de 
heilige Hieronymus ons voor in zijn 
commentaar op de profeet Jesaja. Om 
de Schrift beter te begrijpen en om door 
het Woord gegrepen te worden is het 
goed –en zelfs nodig– je er dagelijks in 
te verdiepen. 

 

 
,,De profeet Jesaja verwoordt het zo: “Komt allen die dorst hebt, hier is water; en gij, die 
geen geld hebt, komt, koopt koren en eet zonder geld, en drinkt zonder betaling wijn en 
melk. Waarom besteedt gij geld aan wat geen brood is, en uw loon aan iets wat niet 
verzadigt? Luistert aandachtig naar Mij, en gij zult eten wat goed is, en uw honger stillen 
met uitgelezen spijs. Neigt uw oor en komt naar Mij, luistert en gij zult leven.’’ (Jesaja 
55,1-3) 
 
Voorbereiding op het lezen van de Schrift 
Mgr. Liesen beveelt diegenen die in de eucharistie of andere viering uit de Schrift lezen 
aan zich daar op voor te bereiden door zich in de Schrift te verdiepen. Door samen 
bijvoorbeeld ook de inleiding op het lectionarium te lezen en te bestuderen, ontstaat er 
meer inzicht in het dienstwerk van de lector en lectrice in de liturgie. 
 
En hij zegt: ,,minstens op de Zondag van het Woord van God kan het Evangeliarium op 
een feestelijke manier worden binnengedragen door de diaken (en bij diens 
afwezigheid: de celebrant). Degene die de homilie verzorgt, kan op een bijzondere wijze 
stilstaan bij de rol van de Schrift in de liturgie, en vooral bij de rol ervan in het leven van 
elke christengelovige.’’ 
 

▪ Download hier de brochure 
 

https://www.bisdomvanbreda.nl/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-24-Zondag-van-het-Woord.pdf
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De nieuwsbrief kijkt verder dan 

alleen de parochiegrenzen! 

 

 

 



 
 
 
 

Caritas Walcheren collecteert in de maand januari voor 
Stichting Leergeld Walcheren 

U kunt uw bijdrage storten op: NL 82 RABO 0117 0296 61 ten name van R.-K. 

Caritas Walcheren onder vermelding van ‘Leergeld’. 
 

 

 

 

Coronarampweek voor katholieke kerkleiders 

In nauwelijks een week tijd zijn minstens één kardinaal en acht katholieke 

(aarts)bisschoppen overleden, nadat ze besmet waren geworden door het 
coronavirus. Dat is een dramatisch record sinds het uitbreken van de 
coronapandemie. De leeftijd van de overleden bisschoppen varieert van 53 tot 91 
jaar. Vijf van de hen stierven in Europa, waarvan twee in Italië.  
 
Op woensdag 13 januari overleden op dezelfde dag liefst vier (aarts)bisschoppen aan 
de gevolgen van corona: aartsbisschop Philip Tartaglia (70) van Glasgow, 
bisschop Moses Hamungole (53) van Monze in Zambia, bisschop Mario Cecchini (87) 
van Fano in Italië, en kardinaal Eusébio Oscar Scheid (88), de emeritus aartsbisschop 
van Rio de Janeiro in Brazilië. 
 
Eerder overleden bisschop Luis Piedrahita Sandoval (74) van Santa Marta in Colombia, 
bisschop Cástor Oswaldo Azuaje van Trujillo (69) in Venezuela, de Roemeense 
bisschop Florentin Crihalmeanu (61) van het Grieks-katholieke eparchaat van Cluj-
Gherla, emeritus bisschop Adam Dyczkowski (88) van het Poolse bisdom Zielona Góra-
Gorzów, en de Italiaanse aartsbisschop Oscar Rizzato (91), de aalmoezenier van de 
pauselijke caritatieve dienst onder de pausen Joannes Paulus II en Benedictus XVI. 

Bron: Kerknet 

 

 

 

Reageren op een artikel in deze nieuwsbrief? 

Stuur uw e-mail naar rkwalcheren@zeelandnet.nl

 

mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 

 

 

 
 
 
■ Tot en met vrijdag 29 januari 2021 

2.000 kerken doen mee met de landelijke geldwervingsactie Kerkbalans. 

■ Tot en met zondag 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Het levensgeluk bestaat er in te beminnen, 
niet bemind te worden; te geven, niet te krijgen; 

te dienen, niet gediend te worden!! 

 



 

 

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 
 
 
 
 
 
 
Verantwoording 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 H. Maria Parochie  Walcheren’ en na voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
eindredacteur! 
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