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Avondklok: geen uitzonderingen voor onze emeriti 

De avondklok die sinds vorige week zaterdag tussen 21.00 uur ’s avonds en 

04.30 uur ’s morgens in ons land geldt, kent een aantal uitzonderingen op het 
verbod om zich op straat te begeven. Maar voor emeritus-priesters als pastoor 
Paul de Maat in Vlissingen, emeritus-pastoraal werkers en emeritus-
aalmoezeniers zoals René Heinrichs, gelden die uitzonderingen niet. Ook niet 
wanneer zij als vrijwilliger nog steeds binnen het pastoraat werkzaam zijn en zich 
voor de gelovigen binnen de parochie verdienstelijk maken. 
 
 
Tekst: Peter Vrancken 
 
 
Dat blijkt uit een reactie van het Bisdom Breda, nadat onze redactie daarover vorige 
week vrijdag vragen had gesteld. 
 
,, Namens Mgr. Liesen wil ik u melden dat er met de overheid is afgesproken dat alleen 
diegenen, die in opdracht, dus met zending van de bisschop werken, een werkgevers-
verklaring kunnen krijgen’’, laat Hanneke Oomen van het bisdomsecretariaat namens 
mgr. Jan Liesen aan ons weten. Emeriti beschikken niet over een zending van de 
bisschop. Mgr. Liesen wijst er ook nog op, dat emeriti evenmin voldoen aan het 
voorschrift van het bestaan van een werkgever. 
 
Voor Rens Stobbelaar, geestelijk verzorger in het Admiraal de Ruyterziekenhuis, levert 
de afspraak tussen rijksoverheid en de Nederlandse Bisschoppenconferentie geen 
beperkingen op. Rens Stobbelaar, die als pastoraal werker het pastoresteam in het 
werkgebied boven de Schelde ondersteunt, beschikt immers over een werkgevers-
verklaring van het ziekenhuis en kan op grond daarvan zijn functie onbeperkt uitvoeren. 
 
 
 
 



 

Lezingen vierde zondag door het B-jaar, 31 januari 2017 
Deuteronomium 18,15-20 ( 13-22); Psalm 95; T.L. 1 Kor.7,32-
35 en H. Evangelie volgens Marcus 1,21-28 
 
 
Tekst: René Heinrichs, aalmoezenier b.d.  
 
 
We leven in boeiende tijden! Als kind en jongere levende in een overzichtelijke wereld 
waarin ieder zijn plaats kende, de kerk de zowat enige instantie was die wist hoe te 
leven en dat ook verkondigde en het leven controleerde van mensen, het leven 
regelmatig geleid werd tot half jaren zestig las ik veel over het verleden. De Griekse en 
Romeinse beschaving, de Franse Revolutie o.a. Wat waren dat boeiende tijden. Daar 
gebeurde van alles. Ik had wel in die tijd willen leven omwille van wat er gebeurde. Ik 
wilde een meeslepend en boeiend leven. De droom om in een ontwikkelingsland mee 
vorm te geven aan de opbouw van een rechtvaardige samenleving, met alles wat 
daarbij hoorde, groeide in mij. Maar dat boeiende leven is ook hier in Nederland te 
leven. 
 
Wat leven we nu in boeiende tijden. In een tijd waarin alle vertrouwde ankers 
losgeslagen zijn. De ene crisis, overgangssituatie, na de andere en vaak tegelijkertijd 
ontstaat en aanwezig is: klimaatcrisis, financiële crisis, huizencrisis en vooral een 
morele crisis. Wat is nu nog goed en kwaad? Wie leidt ons hierdoor heen? De kerk is 
zijn almachtige positie kwijt geraakt. Er is een grote markt van zinduiders, 
richtingwijzers om goed te leven ontstaan. Wie nu te volgen? 
 
Die vraag leefde ook ten tijde van het schrijven van Deuteronomium. De schrijvers 
hiervan lazen de geschiedenis van het Hebreeuwse volk nog eens door en vertelde die 
opnieuw, voor de tweede keer. En gaven voor de tweede keer de Wet van Mozes door. 
De eerste lezing van vandaag is niet goed te begrijpen als we niet de verzen 13 en 14 
erbij lezen. In het kader van trouw aan God zijn komen er profeten, mensen die spreken 
over wat God wil van ons in trouw aan zijn wil, Wet. Mozes is dan zo’n profeet die bij 
God hoort en in zijn naam spreekt. Het gaat daarbij altijd om iets goed doen, iets dat 
goed is voor de mensen en voor de Schepping. God en goed komen etymologisch 
overeen. En dan rijst weer de vraag: wat is dan goed? Welnu bij Mozes in zijn 
richtingwijzers lezen we  over de richting die we uit moeten gaan. We kennen die tien 
richtingwijzers als tien geboden. Universeel zijn die richtingwijzers. Als we die opvolgen 
dan doen we goed aan elkaar. Het gaat over liefde en respect voor jezelf en voor de 
ander. In een tijd van doorgeschoten aandacht voor het individu, het individualisme, met 
aandacht voor vooral de materiële dimensie, ongebreideld geld verdienen met 
vernietiging van onze schepping als een van de gevolgen is die ander  en de Ander uit 
het zicht geraakt. Met alle ellendige gevolgen van dien. 
 
Ook in de Evangelielezing wordt er gevraagd naar de legitimatie van de figuur van 
Jezus. Hij treedt op in de synagoge, de plaats waar de joodse gemeenschap 
samenkomt om de bijbel te bestuderen, te discussiëren, beleid naar het begrijpen van 
Gods woord te formuleren, te luisteren naar Gods woord, te vieren. Elke volwassene, 
en dat is degene die als gelovige volwassene beschouwd wordt  -via de Bar Mitzha 
wordt een jongen tot volwassen gelovige opgenomen in de geloofsgemeenschap-,  mag 
daarbij het woord nemen. Dan neemt opeens die jongeman Jezus het woord. En er 
gebeurt iets bij de mensen. Ze worden geestdriftig. Ze worden ontroerd, geraakt, 
hebben een frisse wind gevoeld, en iemand gezien die met geestkracht spreekt.  



 

Wat Jezus precies verteld heeft weet Marcus ook niet. Wel dat er in doorgeklonken 
moet hebben: de geestkracht van de Heilige Geest die hij bij zijn doop ontving. Wie is 
de Jezus? 
 
En hier geeft Marcus ons misschien een toetssteen mee om te testen of iemand al dan 
niet in Gods naam spreekt, ongeacht of hij of zij dat zegt te doen. Beweegt, beroert het 
je in positieve zin, vind je er iets in terug van de Geest, van ademtocht? 
 
Belangrijk in de lezing van het Evangelie is ook dat het niet alleen bij woorden blijft. 
Jezus jaagt ook onreine geesten weg. In het jodendom hebben onreine geesten altijd te 
maken met chaos; het zijn krachten die de kwade drijfveren van de mens vrij spel 
geven. Het uitdrijven daarvan betekent dat je iemand de macht over zichzelf teruggeeft. 
Jezus’ verkondiging is er kennelijk op gericht dat mensen hun goede en kwade krachten 
weer in balans krijgen. En Jezus is dan een ware profeet! Hij kiest de kant van het 
goede, tegen de chaos in. Voor de man wiens leven door de kwade geesten tot een 
chaos werd gemaakt werd het leven weer mogelijk gemaakt. 
 
Hoe actueel zijn deze teksten in onze boeiende tijden. Vele jongeren zijn van het padje 
af, zijn de weg kwijt, hebben niet de geestkracht om hun goede en kwade krachten in 
balans te krijgen. Vele ouders zullen daarbij en daarvan verdriet ervaren. Jongeren 
vooral, en sommige ouderen, vonden het noodzakelijk of hebben in ieder geval niet de 
kracht gevonden om weerstand te bieden aan de roep van de onreine geest om te 
rellen, om eigendommen van anderen te vernietigen, om binnen te treden in de 
woningen van anderen waarin die zich veilig voelden. Ze worden daarvoor gestraft als 
het gaat zoals het volgens de rechtsstaat moet gaan. 
 
Maar er zijn ook mensen die hun moreel kompas wel op het goede, vooral voor de 
ander, hebben afgestemd. De vele donaties aan Maaike Neuféglise ( what’s in a name: 
Negenkerken!) om haar nering weer op te bouwen bij Primera in Den Bosch zijn hiervan 
een voorbeeld. Ook de proefboerderij bij de Achelse Kluis om verslaafden een kans te 
geven om weer in balans te komen met hun goede en kwade krachten is hiervan een 
voorbeeld of de jonge dichteres Morgan in de V.S. die zovelen hoop geeft in christelijke 
naam! 
 
We naderen het feest van Maria Lichtmis. Vroeger het feest van weer rein worden van 
de jonge moeder. Het weer in balans komen van de jonge moeder wordt gevierd. Het 
gaat erom dat we door zowel de lezingen van vandaag als wel door het naderende 
feest van Maria lichtmis worden opgeroepen om licht te verspreiden, om onreine 
geesten weg te jagen bij hen die erdoor getroffen zijn. Dat houdt voor mij in dat we niet 
klaar zijn met alleen maar de relschoppers te straffen maar om als maatschappij al het 
mogelijke te doen om de getroffen jongeren niet uit het zorgende oog te verliezen, om 
hen licht in de duisternis aan te bieden, om vanuit de kant van het goede hen bij te 
staan om weer zelf de goede en kwade krachten in hun leven in balans te leren 
brengen. 
 
Zo kunnen we ook Licht zijn voor hen. 
 
 

 

Reageren op een artikel in deze nieuwsbrief? 

Stuur uw e-mail naar rkwalcheren@zeelandnet.nl 

 

mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 

HOOP als bewuste keuze (8) 

We leven in een verwarrende tijd - niet enkel als kerkgemeenschap - maar zeker 

ook daarbuiten. Het sociale leven is al bijna een jaar ontregeld door het corona-
virus. De economie, handel en dienstverlening ligt stil. Ondernemers vechten 
voor hun bestaan. In en vanuit de kerk kan er maar weinig worden ondernomen. 
Hebben wij als gelovigen hierop een antwoord? De onderlinge contacten zijn 
minimaal en voor initiatieven is geen ruimte. Ongewild een tijd voor bezinning? 
 
 
Tekst en foto: J.M. (Han) Bleyenbergh 
 
 
Bij elke volgende maatregel is de oppositie tegen het overheidsbeleid meer voelbaar. 
Een recordaantal van 89 partijen heeft zich ingeschreven voor de Tweede Kamer 
verkiezingen in maart. In de VS leidt een politieke tweedeling tot een dreigende 
burgeroorlog. En, wie maakt zich druk om de corona-vaccinatie in derdewereldlanden? 
Hoe moet het verder met de stroom migranten uit oorlogsgebieden en arme landen? 
Wat zijn de gevolgen van onze ongelimiteerde en eenzijdige groei, het uitputten van 
onze planeet en de verstoring van het klimaat? En tot slot: wat voor samenleving krijgen 
we bij een alsmaar uitdijend- en meer rechtlijnig rechtssysteem waarbij de menselijke 
maat verloren dreigt te gaan? 

Het is gewenst dat we ons als kerkgemeenschap bewust worden van wat er om ons 
heen gebeurt en samen antwoorden zoeken op talloze vragen. Komen we nog wel toe 
aan het idee om van onze kerk een missionaire gemeenschap te maken en de tanende 
betrokkenheid van parochianen te stuiten? Wat is er nodig om tot concrete plannen en 
tot actie te komen? En, kunnen we het ene - een wereld van vrede en gerechtigheid - 
los zien van het andere: een missionaire vitale gemeenschap vormen en leerling van 
Jezus zijn? 
 
Door onze doop – en de regelmatige vernieuwing van onze doopbelofte - zijn we allen 
geroepen om Jezus blijde boodschap uit te dragen en daarmee helpen Gods schepping 
te vervolmaken zodat er een menswaardig bestaan, brood, vrede en gerechtigheid is 
voor iedereen. We moeten bij onszelf beginnen, maar wanneer we in vertrouwen en 
eensgezind - samen met anderen - hieraan werken is er veel te bereiken. Met ons 
geloof kunnen we bergen verzetten (Mc 11:20 en Mt 21:18). Geloven is dan een 
werkwoord! Laten we daarom vooral de hoop koesteren dat mensen - ook in de politiek 
- meer bereid zijn tot samenwerken en minder tot polariseren. Dat we samen streven 
naar een betere verdeling van de aardse goederen over alle mensen en volkeren en 
ons eensgezind blijven inzetten voor meer vrede en rechtvaardigheid. 

Daarbij kunnen we ons laten inspireren door het onderstaande gebed dat Franciscus 
van Assisi aan het begin van de dertiende eeuw heeft nagelaten:   

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.  
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,  

laat mij vergeven wie mij beledigde,  
laat mij verzoenen wie in onmin leven,  
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,  

laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,  
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,  

laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,  
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn. 



 

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,  
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,  
niet bemind te worden, maar te beminnen.  

Want het is toch door te geven, dat men ontvangt  
door te verliezen, dat men vindt,  

door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart,  
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. Amen. 

 
 
Dit gebed refereert aan de Bergrede van 
Jezus in Galilea (Mt 5 en Lc 6:17) 
waarover in nummer 6 van deze serie is 
geschreven. Franciscus richtte zijn leven 
- en dat van zijn broeders en zusters - 
volledig in naar de Bergrede. 
 
Zijn gebed is bij uitstek een bron van 
inspiratie voor een levenshouding van 
geloof, hoop en liefde. Het vormt ons tot 
een instrument in de handen van God. 
Als partner zijn we geroepen zijn 
schepping mee te vervolmaken (Gn 
1:27-31). 
 
Als gelovigen leven we niet buiten de 
wereld, maar in de wereld. In ons doen 
en laten kunnen we ons als Christenen 
onderscheiden door: een kritische 
levenshouding, de manier van omgaan 
met elkaar, met anderen, met respect 
voor plant, dier en milieu en door onze 
gerichtheid op het geestelijke, meer dan 
op het materiële. 

Foto: H. Franciscus van Assisi, Funchal 
(Madeira) 

 

 
Wilt u wekelijks voor aantrekkelijke 

tarieven adverteren in deze 
nieuwsbrief? 

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

 



 

Actie Kerkbalans 2021 
Waarom Actie Kerkbalans? 

Van zaterdag 16 januari tot zaterdag 30 januari 2021 doen weer 2.000 kerken mee 

aan Actie Kerkbalans. Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke 
kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. 
 
Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken 
een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde voor hun leden 
en de samenleving. ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is het thema voor Actie 
Kerkbalans 2021. 
 
Wat is Kerkbalans? 
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse 
Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland, en, sinds 2018, de Evangelische 
Broedergemeente. Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie 
Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor 
een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een 
financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk. 
 
De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het 
personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is 
er de Actie Kerkbalans. 

 
 

 
 
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 



 

De zuster die permament koos voor de site van Heilige Stoel 

De Amerikaanse franciscanes Judith Zoebelein stond aan de wieg van de eerste 

website van het Vaticaan, die pionierde in 1995. Lees het vraaggesprek met haar. 
 
 
Tekst: Lieve Wouters (Kerknet) 
 
 
In een interview met Katholisch.de vertelt zuster Judith Zoebelein hoe ze het Vaticaan 
online kreeg in de begindagen van het wereldwijde internet. Ze was er toen 
verantwoordelijk voor het beheer van de computers. ,,In 1994 kwam het internet op, 
vooral e-mail’’, herinnert ze zich. ,,Slechts enkele medewerkers van het Vaticaan 
hadden er belangstelling voor, onder wie de toenmalige woordvoerder. Samen 
begonnen we te dromen van de aanwezigheid van de kerk op het internet.’’ 
 

Zuster Judith Zoebelein (links) stond aan de wieg van de eerste website van het Vaticaan. 
Foto: © Judith Zoebelein 

Paus Johannes Paulus II zag meteen in dat het internet een grote 
kans was voor de evangelisatie en zo ging de bal aan het rollen. 

 
,,Met Kerstmis 1995 was het zover: de eerste pagina ging online. Het was echt maar 
één pagina, één foto, één pauselijke toespraak. Alles tegen een perkamentkleurige 
achtergrond, die nu al 25 jaar de site van de Heilige Stoel typeert.’’ 
 
Zuster Judith: ,,Vijf verschillende bedrijven hadden ontwerpen voorgesteld, enkele heel 
moderne. Maar met één bedrijf klikte het onmiddellijk. En dat was het ontwerp met het 
perkament. Het zou de 2000-jarige geschiedenis van de Kerk en de geest van het 
Vaticaan en de Heilige Stoel symboliseren.’’ 
 
Hoe eenvoudig die eerste pagina ook was, de site had instant succes. ,,Vooral ook 
omdat kranten net hadden bericht over het griepje van de paus. Duizenden e-mails met 
recepten voor kippensoep stroomden binnen. Ik vond dat heel ontroerend’’, zegt 
Judith: ,,een paus was altijd mysterieus en onaantastbaar, maar nu werd hij plotseling 
bereikbaar, menselijk.’’ 

https://www.kerknet.be/auteur/lieve-wouters
https://www.katholisch.de/artikel/28218-fuer-technik-ist-platz-in-gottes-plan-die-erste-webmasterin-des-papstes
http://www.vatican.va/content/vatican/en.html


 

 
,,Mensen schreven mails naar de paus alsof 

ze bij hem in de woonkamer zaten.’’ 

 
,,In het begin drukten we alles af en brachten doos na doos naar de paus! We waren 
overweldigd, maar op een zeer goede manier. Niemand had dat verwacht.’’ 

Paus Franciscus lijkt pessimistischer dan zijn voorgangers over de mogelijkheden van 
het internet, stelt Katholisch.de vast. Zuster Judith: ,,Je moet toegeven dat de sociale 
media en het net vandaag de dag neigen naar het negatieve. Franciscus ziet die kwalen 
- van fake news tot en met mensenhandel - en legt er de vinger op.’’ 

,,Veel mensen denken dat technologie niets met spiritualiteit te maken heeft, zegt de 
zuster nog. Maar ik zie daar ook de hand van God aan het werk. Ook daar kunnen we 
Hem vinden. Pas als we het uit Gods aanwezigheid halen, wordt het problematisch.’’ 

,,Mijn missie is altijd geweest om te laten zien dat 
God ook een plaats heeft in de technologie.’’ 

Zuster Judith bleef jarenlang webmaster van de site. Intussen maakte ze ook een 
film over Nostra Aetate, het conciliedocument over interreligieuze dialoog, en wat het 
teweeg bracht in de wereld. Ontdek de film Nostra Aetate op Vimeo (Engels). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

https://vimeo.com/232948009


 
 
 
 

Niet zomaar ineens weer weg zijn…. 

Velen van u heb ik nooit ontmoet, sommigen zag ik af en toe eens, met anderen 

heb ik echt contact gemaakt of intens samengewerkt. Zo gaat dat als je maar voor 

een dag in de week ergens bent… 

 

In de lente van 2018, toen Ria Mangnus uitviel door langdurige ziekte, werd ik gevraagd 

de eerste communie in Walcheren onder mijn hoede te nemen. Ik was blij dat ik op dat 

moment in de gelegenheid was iets te betekenen. En toen ging Jeanine Heezemans, 

een jaar sneller dan gedacht door de ziekte van haar man, met pensioen en werd mij 

gevraagd nog wat te blijven als overbrugging en om zo de stuurgroep Kind en Geloof 

alle kansen te geven. Zo werd ik uiteindelijk ook echt lid van het pastorale team en 

ontstond de detachering, waar dan later een officiële zending voor één dag in de week 

aan gekoppeld werd voor de H. Maria Walcheren Parochie en H. Pater 

Damiaanparochie. 

 

Toen kwam Jeanette Jongenelen-de Kort als pastoraal assistent en uiteindelijk volgde 

de benoeming van Alida van Veldhoven. Het terrein van Kind en Geloof is terug in 

goede handen. En dat was voor mij de aanleiding om de detachering te beëindigen, er 

zijn nu andere noden die ik helaas niet kan waarmaken. 

Het pastoraal bezig zijn die afgelopen jaren in de H. Maria Parochie Walcheren en de 

H. Pater Damiaanparochie heeft me veel gegeven. Het heeft me ook door een moeilijke 

periode (het overlijden van mijn moeder en het overlijden van mijn beste vriend) 

geholpen. Ik heb er een aantal ontzettend waardevolle mensen ontmoet met een grote 

liefde voor kerk en geloven. Ik zal een aantal mensen ook echt gaan missen. 

Ik dank iedereen die ik ontmoet heb voor het vertrouwen en vooral ook de 

gastvrijheid. En ik wens u allen voldoende veerkracht om overeind te blijven, wat 

er ook op uw pad komt. 

 

Alle Goeds, 

Katrien Van de Wiele 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

U adverteert al voor ongeveer 2 

euro in deze nieuwsbrief.  

Neem contact op met Herman 

Maas: 0118 – 430377 

 

Gezegend 

Gisteren (afgelopen woensdag, red.) mocht ik bij een oudere mevrouw in 

Ovezande de ziekenzegening brengen. Dat gebeurde - met inachtneming van de 
coronamaatregelen - in aanwezigheid van haar kinderen. Bijzonder was dat de 
kleinkinderen via een WhatsApp videoverbinding ook aan dit gebedsmoment 
konden deelnemen. 
 
Na het welkom en een gebed om vergeving lazen we uit Psalm 86, waarin wordt 
gevraagd om Gods nabijheid en steun. Woorden die niet enkel 2500 jaar geleden, maar 
ook vandaag van betekenis zijn. Dit werd gevolgd door de zegening met wijwater van 
voorhoofd en handen van de zieke. Daarna was de handoplegging door de voorganger 
een voelbaar teken van Gods aanwezigheid en bescherming. De aanwezige 
(schoon)kinderen lieten vervolgens met een streling of een kus voelen, hoe zij de zieke 
nabij wilden zijn met hun liefde en toewijding. De kleinkinderen werd gevraagd via de 
videoverbinding nog naar oma te zwaaien. Met voorbeden en een zegengebed werd dit 
intieme gebeuren afgesloten. Alles ligt nu in Gods hand. 
Soms komt het voor dat tijdens de ziekenzegening ook de Heilige Communie wordt 
gedeeld. In deze situatie was dat niet gewenst of mogelijk. 
 
Hartelijke groet, 
Wiel Hacking, pastoraal werker 



 

Officiële lied Wereldjongerendagen 2023 

“Há Pressa no Ar”. Dat is de titel van het themalied voor de Wereldjongerendagen 

(WJD) die in 2023 in Lissabon worden gehouden. De titel, die vertaald kan worden met 
‘er hangt spanning in de lucht’ en ‘er staat iets te gebeuren’ herinnert aan Maria’s haast 
om haar nicht Elizabeth te ontmoeten evenals haar “ja” aan de engel Gabriël bij de 
aankondiging van de geboorte van Jezus. 
Afgelopen woensdag, 27 januari, werd het lied uitgebracht, exact twee jaar nadat paus 
Franciscus bekend maakte dat de Portugese hoofdstad de gastheer zou worden van de 
WJD. Jonge mensen uit de hele wereld worden uitgenodigd zich met Maria te 
identificeren wanneer ze het lied zingen, “zich wijdend aan het dienen, aan de missie en 
aan de omvorming van de wereld”, zo verklaart de organisatie. De tekst roept ook 
feeststemming op, net als de vreugde die van Jezus uitgaat. 

Komende zondag, 31 januari, geeft het bisdom Breda de aftrap voor de 
Wereldjongerendagen. Jongeren uit het eigen bisdom, maar ook andere bisdommen 
sluiten aan bij een online ontmoeting waar bisschop Liesen een inleiding geeft over het 
WJD-thema: ‘Sta op. Ik benoem je als getuige van wat je hebt gezien.’ (Handelingen 26, 
16). Kapelaan Jochem van Velthoven geeft aansluitend een presentatie. 

▪ Meer informatie en aanmelden voor de online ontmoeting; 
▪ Algemene informatie op de officiële website van WYD 2023; 
▪ Meer informatie over het themalied. 

 
Bron: Bisdom Breda; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken 

 
 
 
 
 

https://www.bisdomvanbreda.nl/nieuws/aftrap-wereldjongerendagen-2023-in-de-huiskamer/
https://www.lisboa2023.org/en/
https://www.vaticannews.va/en/church/news/2021-01/wyd-2023-lisbon-portugal-ha-pressa-no-ar-mary.html


 

 

Veranderingen na corona… vast wel 

Veranderingen. We hopen er ieder jaar op. En zeker in 2020; door de 

coronapandemie. Ja, ho even, zul je zeggen… die pandemie is nog niet ten einde, 
dus er is nog kans op verandering. Hoezo denk je nu al dat er geen verandering 
komt? Klopt, we zitten er nog middenin. Maar ik kijk gewoon om mij heen en zie 
dat elke maasje in de regelgeving wordt aangegrepen om toch… zelfs in deze 
harde lockdown gaan er nog steeds mensen naar het buitenland ‘want het kan 
best’ en ‘ik ben er aan toe’. 
 
 
Tekst: Hans-Peter Bartels ofm. 
 
 

 

Van harte gefeliciteerd. Dat zijn we 
allemaal, denk ik dan. Maar we gaan 
niet allemaal. De meeste mensen blijven 
wel thuis. Ook het vuurwerkoverlast was 
minder. Maar… als dit straks allemaal 
achter de rug is… geen mens die dan 
volgend jaar zegt ‘dankzij corona heb ik 
besloten…’. We snakken er juist 
allemaal naar om te zeggen ‘we mogen 
weer… zoals we gewend zijn.’ 
 
Ik ben nog steeds heel erg benieuwd 
wat het voor de kerken gaat doen. Gaan 
we alle mensen weer terug zien? In de 
Megense kloosterkerk zaten nog wel 
eens tot 80 mensen. Nu hangen we zo 
rond die (verplichte) 30. Komen alle 50 
mensen nog terug? Helaas is dat 
antwoord sowieso ‘nee’, want er zijn 
helaas mensen overleden. Dat zal in 
andere kerken niet anders zijn. 
 
Als ik naar mijn thuisparochie kijk, vallen 
er steeds meer ‘pilaren’ van de 
gemeenschap weg: mensen die 
jarenlang koster waren of een kerkkoor 
op sleeptouw namen. Lang niet altijd 
staat er opvolging klaar. En dat vraagt 
dan weer om creatieve oplossingen – in 
het meest positieve geval. Maar in alle 
gevallen zijn dat niet de gewenste 
veranderingen… de veranderingen 
waarop we nu zo hopen na corona.

Ook mijn stoeltje blijft in de Megense kloosterkerk voortaan leeg. Zo. Dat klinkt heftig als 
je het zo opschrijft… Ik heb voor deze column niet voor niets het thema ‘verandering’ 
gekozen. Ik ga verhuizen. Dingen willen nog wel eens veranderen in een leven. En 
zeker in een minderbroedersleven. 
 

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


 

 

Het is bij ons normaal ‘dan hier, dan weer daar’ te leven. ‘Hier’ dat was dus onze 
communiteit in Megen (gemeente Oss). ‘Daar’ is onze communiteit in ‘s-Hertogenbosch. 
Hemelsbreed maar een kleine verhuizing… 23,78 kilometer van kamer tot kamer, aldus 
Google Maps. Maar verder een wereld van verschil… van het ministadje Megen (1700 
inwoners) naar de provinciehoofdstad. Van een huis met 7 medebroeders, naar een 
huis met 7 broeders en 3 zusters van de eerste, tweede en derde orde van Franciscus 
(en Clara). 
 
En dat na 7,5 jaar in Megen. Het hoort bij ons leven als minderbroeders. Maar het is 
niet gemakkelijk dit mooie stadje los te laten, hoewel ik uitzie naar mijn leven in ‘s-
Hertogenbosch. De stad met die prachtige kathedraal gewijd aan mijn eerste 
naamheilige (Johannes de Apostel en Evangelist) en het beeld van de Zoete Moeder 
(en Maria is als ‘goed katholiek’ mijn derde naamheilige). Dus met hun hulp (en 
vooruit… natuurlijk ook die van Petrus, mijn tweede naamheilige) moet het goed komen. 
 
Dus ja… of het leven nou na corona wel of niet anders zal zijn als het leven van voor 
corona… het mijne zal in ieder geval anders zijn. Deze column is van tussen de 
verhuisdozen (jeetje, zelfs mét gelofte van armoede heb je een hoop spullen). Mijn 
volgende columns zullen dus met een Bossche pet geschreven worden. 

Bron: www.katholiek.nl 

 

 

 
 

Lief en leed 

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

Overleden 

Catarina van de Ven-van de Berge op 18 januari 2021 

Simon Petrus (Arij) Spruijt op 12 januari 2021 (rectificatie) 

 

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! 

 

 
 
 



 

 

Uitkomsten onderzoek Actie Kerkbalans 2021: kerkgangers 
missen in coronatijd vooral samen zingen 

Actie Kerkbalans presenteert op vrijdag 22 januari de uitkomsten van een 

onderzoek naar (onder meer) de kerk in coronatijd. Uit dit onderzoek blijkt dat 
kerkleden het samen zingen het meest missen nu de vieringen slechts beperkt 
toegankelijk zijn. Dit zegt bijna 45% van de bijna 2.000 respondenten. Daarnaast 
worden het fysiek aanwezig kunnen zijn in de kerk (34%) en ontmoetingen met 
mede-kerkleden (28%) genoemd als onderdelen die worden gemist. De 
waardering voor de eigen kerk blijkt in coronatijd bij met name trouwe 
kerkgangers niet tot weinig veranderd. 
 
Actie Kerkbalans is de landelijke actie waarbij vier kerkgenootschappen hun leden 
jaarlijks om een financiële bijdrage vragen. De actie loopt in 2021 van 16 tot en met 30 
januari. In verband met de overheidsmaatregelen rond Covid-19 was de persconferentie 
over het onderzoek door Actie Kerkbalans dit jaar digitaal op vrijdag 22 januari. 
Sprekers waren Frank van Kooten, van het onderzoekbureau Citisens, dat het 
onderzoek heeft uitgevoerd, mgr. Gerard De Korte, bisschop van Den Bosch en ds. 
Trinette Verhoeven, classispredikant van de Classis Utrecht van de Protestantse Kerk 
in Nederland. 
 
Mix tussen livestream en naar de viering 
Uit het onderzoek blijkt dat kerkleden in coronatijd de kerkdiensten volgen op gemiddeld 
twee manieren, vaak een mix tussen een livestream en het fysiek bezoeken van 
diensten. Zo volgt 45% de vieringen of diensten via een livestream, 33% bezoekt een 
dienst fysiek en 19% volgt een dienst via televisie (bijvoorbeeld NPO 2). 38% van de 
kerkleden geeft aan nu geen vieringen of diensten te volgen maar dat zijn vooral 
kerkleden die ook vóór de coronacrisis nooit of soms een kerkdienst bezochten. 
 
In het onderzoek is verder gevraagd naar het geefgedrag van kerkleden. Vier op de vijf 
leden geeft geld aan de kerk, maar liefst 40% geeft ook tijd als vrijwilliger. De redenen 
om geld of tijd te geven aan de kerk zijn verschillend, maar betrokkenheid bij de kerk 
wordt in beide gevallen het vaakst genoemd. Kerkleden zijn het meest bereid om geld 
te geven voor het onderhoud van het kerkgebouw, diaconale projecten en pastoraat. 
 
Kerk van de toekomst 
De betekenis van de kerk voor kerkleden verschilt, waarbij ‘het geloof delen met 
anderen’ het vaakst wordt genoemd. Kerkleden zien in de toekomst graag een kerk 
waar mensen er zijn voor elkaar (41%) en waar men kan leren, groeien en bezinnen 
(38%). De geefbereidheid voor de kerk van de toekomst is precies even groot als de 
geefbereidheid voor de kerk van vandaag. De bereidheid om bij te dragen via Actie 
Kerkbalans blijkt het hoogst wanneer het geld naar de eigen, plaatselijke parochie of 
gemeente gaat. 
Nog meer interessante uitkomsten van het onderzoek vindt u in dit rapport. 

 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2021/01/20201210-Rapportage-marktonderzoek-Kerkbalans-Citisens.pdf
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De nieuwsbrief kijkt verder dan 

alleen de parochiegrenzen! 

 

 

 



 

 

Oproep gemeente Middelburg, Veere en Vlissingen aan 
slachtoffers kinderopvangtoeslagaffaire 

De gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen roepen gedupeerden op zich te 

melden bij de Belastingdienst. Dit kan op de volgende manieren. 

• Gedupeerden kunnen zich melden via de website van de 
Belastingdienst: https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel; 

• U kunt ook bellen met het ‘Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag’ via 
telefoonnummer (0800) 235 83 58. 
Dit nummer is van maandag tot en met donderdag bereikbaar tussen 8.00-20.00 uur. 
Op vrijdag tussen 8.00-17.00 uur. 

Compensatie 
Duizenden ouders in Nederland zijn getroffen door fouten met de kinderopvangtoeslag. Bij 
gedupeerden kunnen problemen ontstaan op het gebied van schulden, huisvesting, inkomen, 
zorg en de opvoeding van kinderen. De belastingdienst compenseert deze gedupeerden. Let 
op: niet iedereen komt in aanmerking voor compensatie. 
 
Gemeente Middelburg en Veere 
Bent u in de problemen gekomen door de kinderopvangtoeslagaffaire en woont u in de 
gemeente Middelburg of Veere? Meld u zich dan bij het meldpunt Kinderopvangtoeslag-
affaire via het telefoonnummer 06-11646179. U mag ook een WhatsApp-bericht sturen naar 
dit 06 nummer, zodat u teruggebeld kunt worden. De gemeente staat klaar om u te helpen. 
 
Ondersteuning vanuit team Wmo en Jeugd in Vlissingen 
Vanuit team Wmo en Jeugd biedt gemeente Vlissingen ondersteuning en begeleiding  
aan ouders die recht hebben op compensatie. Het team is bekend met de brede uitvraag, 
waar de volgende 5 'leefgebieden' onderdeel van zijn: 

1. Financiën; 
2. Wonen; 
3. Zorg; 
4. Gezin; 
5. Werk.  

De medewerkers van team Wmo en Jeugd kunnen gedupeerde inwoners daardoor goed 
ondersteunen en begeleiden. Ook kunnen zij helpen bij het opstarten van én begeleiden naar 
hulp.  

Contact 
Gedupeerden kunnen contact opnemen met Loket Wmo en Jeugd via telefoonnummer 
(0118) 48 70 10. U kunt ook een e-mail sturen naar wmojeugd@vlissingen.nl. Op onze 
website vindt u de openingstijden. 
 

 
 
 

Mailen met de redactie? 
Alleen via rkwalcheren@zeelandnet.nl 

 
 

https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel
https://www.middelburg.nl/
mailto:wmojeugd@vlissingen.nl
https://www.vlissingen.nl/inwoner/wmo-jeugd-en-welzijn/wmo-en-jeugd.html
mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 

 

 

Coronapandemie versterkte ons geloof en onze familiebanden 

Slechts een kleine groep mensen zegt dat hun geloof is verzwakt, ook al werden 

religieuze diensten door de coronapandemie geannuleerd. 
 
 
Tekst: Philippe Keulemans (Kerknet) 
 
 
Volgens een recente enquête van het gezaghebbende Amerikaanse 
opinieonderzoekskantoor PEW heeft de coronapandemie volgens 1 op 3 Belgen (32 %) en 1 
op 4 Nederlanders (24 %) de banden met hun familieleden versterkt. 9 procent van de 
Belgen en 7% van de Nederlanders stelt dat corona hun geloof heeft versterkt. PEW 
ondervroeg afgelopen zomer respondenten uit 14 economisch ontwikkelde landen. 
 
Catastrofes versterken het geloof 
13 procent van de ondervraagde Belgen en 17 procent  van de ondervraagde 
Nederlanders antwoordt dat de coronapandemie ook het geloof van hun landgenoten heeft 
versterkt. De impact was het sterkst in de VS. Daar rapporteren 3 op 10 Amerikanen (28 %) 
een versterking van hun persoonlijk geloof en van het geloof van de Amerikanen in het 
algemeen als gevolg van de pandemie. In Spanje en Italië, twee van de meest religieuze 
landen van West-Europa, zegt 1 op 6 mensen dat hun eigen religieuze geloof is gegroeid als 
gevolg van de pandemie. 
 
Volgens onderzoekers van PEW bevestigt hun studie eerdere onderzoeken, die aantoonden 
dat catastrofes het geloof doorgaans versterken. Tegelijk mag volgens de onderzoekers niet 
vergeten worden dat een meerderheid (84 procent van de Belgen) vindt dat corona geen of 
nauwelijks invloed had op hun geloof. In de 14 landen is slechts een kleine minderheid (4 
procent in zowel België als Nederland) ervan overtuigd dat hun geloof door corona is 
aangetast. 
 
Geloofspraktijk 
De studie laat een duidelijk aanwijsbare band zien tussen de geloofspraktijk en de 
overtuiging dat de pandemie het geloof versterkt. Concreet wil dat zeggen dat mensen die 
wekelijks naar de kerk of een andere eredienst gaan in het algemeen meer ervan overtuigd 
zijn dat de pandemie hun  geloof en dat van anderen heeft versterkt. Ook rijkdom en 
opleiding spelen volgens de studie een rol. Mensen met een kleiner inkomen en degenen die 
minder hoog geschoold zijn, zijn iets meer dan anderen geneigd om te geloven dat de 
pandemie hun geloof (heeft) versterkt. Tussen mannen en vrouwen is er, vooral in landen 
met een christelijke meerderheid, nauwelijks een verschil. 
 
Sterkere familiebanden 
PEW onderzocht ook de impact van de coronacrisis op de gezins- en familierelaties. Mee 
door de impact van verplichte thuiswerk van de ouders en gedwongen afstandsonderwijs 
voor de jongeren, vindt meer dan 40 procent van de ondervraagden - 44 procent in ons land - 
dat de relaties met de naaste familieleden sterker zijn geworden. België scoort op dit vlak 
beter dan het gemiddelde van de 14 ontwikkelde landen, waar 32 procent zegt dat de relaties 
sterker zijn geworden. Slechts 8 procent denkt de pandemie de familierelaties negatief heeft 
beïnvloed. 

Bekijk de resultaten van de PEW-studie 

https://www.kerknet.be/auteur/philippe-keulemans
https://www.pewforum.org/2021/01/27/more-americans-than-people-in-other-advanced-economies-say-covid-19-has-strengthened-religious-faith


 

 

 

 
 
 
■ Tot en met vrijdag 29 januari 2021 

2.000 kerken doen mee met de landelijke geldwervingsactie Kerkbalans. 

■ Iedere zaterdag in januari en februari 2021 (10.00 uur) 
 Lauden in de Willibrordkapel in Domburg. 

■ 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 thuis van een mens is niet op een landkaartje te vinden; 
het thuis van een mens ligt alleen in het hart 

van de mensen die hem liefhebben!! 

 



 

 

INFORMATIE H. MARIA PAROCHIE 
 
 

Openingstijden secretariaten 
Parochiekern Middelburg 
Dinsdag en donderdag 
09.30-11.30 uur  
Telefoon: 0118 - 612860 
Lombardstraat 1 (via de zij-ingang) 
4331 AA  MIDDELBURG 
secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl 
 
 
Parochiekern Vlissingen 
Donderdag en vrijdag 
9.00-11.30 uur 
Telefoon: 0118 - 412247 
Singel 106 
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secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl 
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► 06 53 63 71 30 
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Wiel Hacking 
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NL28 INGB 0008 0339 29 
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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! 
 

14-19-67-a64 

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