
NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN 
JAARGANG 15  AFLEVERING 491   5 februari 2021

  

 
           Petrus- en Pauluskerk 

 
 

    

 
         Onze Lieve Vrouwekerk 

                    

 
  Dishoek 

 
    Domburg 

 
     Vrouwenpolder 

 
               Zoutelande

 

 
  

 

 
 

Een nieuwe tijd 

 
Een nieuw jaar, een nieuwe tijd 

met zorgen en onzekerheid. 
Ook voor onze kerk en geloofsbeleving 

is de komende verandering een gegeven. 
Wie kan zeggen hoe het zal gaan 

zal onze geloofsgemeenschap blijven 
bestaan. 

Is de spirit er nog en zijn er 
mogelijkheden 

of is dat iets uit een verdwenen 
verleden. 

Zomaar afscheid nemen van ‘onze kerk’ 
zoveel herinneringen leven nog sterk. 

Is dat voldoende voor een kleinschalige doorstart 
toch niet al verdwenen, ‘het kerkelijk hart’. 

Samenwerken en beleven is het toverwoord 
al heeft corona een en ander verstoord. 

Ook betekent beschermd zijn, niet gelijk geheeld 
van pijn en verlies dat heeft gespeeld. 
Maanlicht strijkt door de heldere nacht 

verzacht de harde werkelijkheid van de dag. 
Wanneer is corona verdreven uit ons land 

laten we bidden om hulp van ‘Hoger Hand ’. 
 

Ans Bouman-Greven

 
 



 

Lezingen van de vijfde zondag door het jaar en een 
overweging hierbij: Job 7, 1-7; Antwoordpsalm 147; T.L. 1 
Kor. 9, 16-19.22-23 en H. Evangelie volgens Mc. 1, 29-39 
 
 
Tekst: René Heinrichs, aalmoezenier b.d. 
 
 
Beste mensen, 
Steeds weer als ik de Bijbelse lezingen tot me neem ervaar ik hoe actueel en universeel 
ze geldend zijn. Het gaat ergens om in die lezingen. Zo ook vandaag. 
 
Het begint al bij de lezing uit het boek Job. Als Job nog in onze tijd wordt gekend, 
vermoed ik dat die mensen Job zien als degene die door God op de proef gesteld 
wordt, have en goed verliest maar geen onvertogen woord uit. Dat is een eenzijdige 
opvatting over Job. In het middendeel van dit boek, en we lezen hierover vandaag, is er 
sprake van een opstandige Job. Waarom moet hij lijden? En hij klaagt God aan. Drie 
vrienden van Job komen hem troosten maar op een voor Job niet acceptabele manier. 
Zij vertegenwoordigen het oude standpunt in het jodendom: lijden is een gevolg van 
zonden, van het overtreden van Gods ordening en Gods geboden. Nu klopt dat voor 
een gedeelte. Veel lijden wordt door mensen veroorzaakt. Slavernij, uitbuiting van de 
aarde, geen gerechtvaardigde prijzen betalen, oorlog uit eigenbelang voeren en 
duizenden in de ellende storten, egoïsme enz. Maar Job heeft de ervaring dat er best 
veel slechte mensen zijn wie het voor de wind gaat, en er zijn goede mensen die door 
ontzettend veel lijden getroffen worden. Daarom klaagt Job bij God over zijn lijden, hij 
leeft volgens Gods wil en toch moet hij lijden, en over het lijden van de mensen in het 
algemeen. Job beschouwt dit als een grote onrechtvaardigheid. Deze lezing bepaalt 
ons bij het lijden; waarom is er lijden in de wereld? En daar valt geen eenduidig 
antwoord op te geven. Er is lijden dat bij het leven hoort; het is er! Ja de Bijbel wijst op 
het zondevalverhaal. De mens zou de oorzaak zijn van het lijden. Ik heb het daar best 
moeilijk mee. Er zijn vormen van lijden door mensen veroorzaakt maar er is ook lijden 
dat een mens overkomt. Goed leven en toch kanker krijgen, alles doen wat goed is voor 
jouw lijf en dan aangereden worden, je aan alle voorzorgsmaatregelen houden en toch 
Corona krijgen en eraan overlijden etc. 
 
De vraag wordt dan hoe we ermee omgaan. En daar toont God zijn ware gezicht. God 
is betrokken op de mens. Lijden roept dienen op. Dienstbaar zijn aan de lijdende. De 
Evangelielezing toont ons een Jezus die onvermoeibaar zich inzet voor de lijdende 
mens: hij wil hen redden, genezen. Jezus wil het lijden wegnemen bij mensen. Vorige 
week lazen we het verhaal van de uitdrijving van de kwade geest en vandaag over de 
genezing van de schoonmoeder van Simon, later Petrus genoemd. ( een gehuwde 
volgeling van Jezus zoals alle leerlingen gehuwd waren). En hoe verschillend mensen 
dan op die genezing gereageerd. Bij de verwarde man wordt er uitbundig gejubeld over 
de genezing, bij de genezing van de schoonmoeder blijft het rustig erna. De lijdende 
mensen stromen toe om door Jezus genezen te worden. En hij doet dat. Maar 
onvermoeibaar als hij is neemt hij toch rust, trekt Jezus zich terug om te bidden! Weer 
energie opdoen, zich vullen met de energie van God. Dan kan Jezus er weer zijn voor 
de lijdende mensen. Ja hij trekt verder naar de dorpen en steden van Galilea om daar 
genezend rond te gaan. Zo toont hij wie God is: Ik zal er zijn voor jou, jullie. 
 
 



 

Zo zijn er altijd mensen geweest die in Gods naam zich het lot van anderen hebben 
aangetrokken, zich ingezet hebben voor verbetering van het lot van de mensen. We 
kennen de ziekenbroeders en ziekenzusters; de Camillianen, de Franciscanen en 
zusters Franciscanessen bijvoorbeeld. Zij lagen aan de wortel van onze ziekenzorg. 
 
Tegenwoordig is de zorg voor zieken geseculariseerd. Kern van de zorg blijft: de inzet 
om het lijden te verzachten of weg te nemen bij de lijdende mens. Ook nu! In 
Coronatijd! 
 
Nog een kort woord over Paulus. Hij schrijft zijn brief aan de christenen van Korinthe. 
Hij was op de hoogte van de problemen en soms wantoestanden bij de volgelingen van 
Jezus daar. Er waren ook volgelingen van Jezus die zich zwaar lieten betalen voor hun 
diensten. En dan wijst Paulus op zijn eigen leven. Hij zet zich onvermoeibaar in om 
Jezus te brengen bij de mensen. Onafhankelijk, niet gebonden aan welke institutie dan 
ook of afhankelijk van welke broodheer dan ook. Hij zoekt daarom dan ook een eigen 
broodwinning, hij maakt tenten. Hij zet zich in vrijheid in voor allen niet om welke 
institutie dan ook in leven te houden maar om de blijde boodschap te verkondigen. Om 
te dienen. 
 
En dienen is niet klakkeloos ingaan op wat van je gevraagd wordt. Je niet laten claimen. 
Dienen is weten wat je weg is en welke grenzen daaraan zijn. Jezus en Paulus zijn 
twee figuren helemaal gericht op de verkondiging van Gods Koninkrijk, maar niet 
zonder aandacht voor het levensritme van handenarbeid en verkondigen, van bidden op 
een eenzame plaats en het zich geven aan de mensen, resoluut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Reageren op een artikel in deze nieuwsbrief? 

Stuur uw e-mail naar rkwalcheren@zeelandnet.nl 

 

mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 

Februari is de maand waarin Caritas Walcheren collecteert 

voor Stichting Present 

Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die 

daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Stichtring Present. Als 
makelaar in vrijwilligerswerk bieden zij de mogelijkheid om je als groep of 
individu in je eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben 
met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. 

Stichting Present werkt bij al haar projecten samen met organisaties in zorg, 
welzijn en wonen. De vrijwilligers zetten zich in voor projecten zoals: 

• Opknappen van verwilderde tuinen 
• Helpen bij verhuizingen 
• Dagje uit met bewoners van een zorginstelling 
• Schoonmaken en opruimen 
• Schilderen van een verwaarloosde woning 
• Koken en spelletjes doen  (bv. in een vrouwenopvang) 

Stichting Present benadrukt: als Present vinden we daarbij de ontmoeting die er is 
tussen mensen minstens zo belangrijk als het klaren van de klus. Voor cliënten is het 
bijzonder dat een groep onbekenden hen ‘zomaar’ komt helpen. Ook voor de groep 
vrijwilligers kan het project een betekenisvolle ervaring zijn. Ze brengen tijd door met 
iemand die ze waarschijnlijk nooit zelf ontmoet zouden hebben. In de kern is het 
organiseren van een Present project: mensen met elkaar in contact brengen. 
 
Wilt u meer informatie? 
Kijk dan op www.presentwalcheren.nl 
 
 

U kunt uw bijdrage storten op: 

NL 82 RABO 0117 0296 61 

t.n.v. RK Caritas Walcheren 

onder vermelding van Stichting Present 

 
 
Ook vorig jaar collecteerde Caritas Walcheren voor de Stichting Present! Op de 
volgende pagina leest u een bedankbrief van het bestuur van Stichting Present. 

 
 
 
 
 
 

http://www.presentwalcheren.nl/


 

 
 
Stichting Present Walcheren 
Haymanstraat 18 
4335 CV Middelburg 
Telefoon 06-57335901 
www.presentwalcheren.nl 
E-mail: info@presentwalcheren.nl 
IBAN NL15RABO 0116221887  
 
 
 
 
Aan: 
R.-K. Parochiële Caritasinstelling Walcheren 
 
 
 

Middelburg, 5 januari 2021  
 

Beste mensen,  
Wij willen u hartelijk bedanken voor de financiële steun die Stichting Present Walcheren 
onlangs van u mocht ontvangen. Mede door uw bijdrage van € 370,- hebben wij de 
mogelijkheid om ons werk voort te zetten. In dit korte filmpje dat we aan het eind van 
2020 maakten, bedanken wij u op een persoonlijke manier.  
 
Present maakt het mogelijk dat steeds meer mensen omzien naar elkaar. Samen 
komen we op voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daar 
worden zowel de gever als de ontvanger blij van. In dit turbulente jaar hadden we onze 
creativiteit nodig om -binnen alle beperkingen- toch hulp te kunnen bieden aan mensen 
die dit nodig hadden. We zijn blij en ook wel verrast, dat we uiteindelijk toch 122 
projecten hebben kunnen doen. (Zelfs meer dan vorig jaar).  
 
Mocht u interesse hebben om onze digitale nieuwsbrief 4x per jaar te ontvangen, meld 
u dan aan via deze link, of volg ons op Facebook.  
 
Met vriendelijke groet,  
Bestuur Stichting Present Walcheren,  
Jan Versteeg, Adrie Franke, Clement Remijnse, Gideon v.d. Brink en Irma Waleson 

 
 
 

http://www.presentwalcheren.nl/
mailto:info@presentwalcheren.nl


 

Colliers International voorspelt stijgende verkoop van kerken 

Colliers International is  een internationaal werkend vastgoedadviseur op 

uiteenlopende terreinen. Gisteren bracht het adviesbureau het rapport  
‘Strategische verkoop van kerken’ uit. Het rapport kan kosteloos worden 
gedownload vanaf de website: https/www2.colliers.com 
 
 
Tekst: Peter Vrancken 
 
 
Uit een marktonderzoek blijkt, dat de afgelopen vier jaar meer dan vierhonderd kerken 
van de verschillende geloofsgemeenschappen in ons land zijn verkocht. De gemiddelde 
verkoopprijs bedroeg ongeveer een half miljoen euro. De goedkoopste kerk, van de 
evangelisch-lutherse gemeenste in Appingedam, ging voor € 35.000.- van de hand. 
Voor de duurste kerk, dat was de baptistenkerk in Haarlem, werd 2,1 miljoen euro 
betaald. Het vastgoedbedrijf voorspelt een forse toename van het aantal kerkverkopen. 
 
Kettingbedingen 
De verkoopprijzen van kerken worden in negatieve zin beïnvloed door de eisen die 
kerkbesturen, al dan niet ingegeven door de bisdommen, aan potentiële kopers stellen. 
Die eisen in de vorm van kettingbedingen in de koopovereenkomst, hebben veelal 
betrekking op het toekomstige gebruik van de te verkopen kerkgebouwen. ,,Daaronder 
vallen bijvoorbeeld verboden om in de te verkopen kerken in de toekomst discotheken, 
supermarkten en een ander geloof te vestigen’’, somt het in kerkverkoop gespeciali-
seerde makelaarskantoor Reliplan op. 
 
Zo is in het verleden de verkoop van Rooms Katholieke kerken in Lage Zwaluwe en 
Den Hout op het allerlaatste moment door het Bisdom Breda geblokkeerd. Twee 
ondernemers wilden in de Johannes de Doperkerk in  Lage Zwaluwe een 
overnachtingsplek met een belevingstuin vestigen voor ouderen en kinderen met een 
beperking vestigen. De bij het kerkgebouw behorende parkeerplaats mocht van het 
Bisdom niet worden verkocht. De kopers zagen dat niet zitten en haakten af. 
 
Multifunctioneel centrum 
Een andere ondernemer wilde in de Corneliuskerk in De Hout een multifunctioneel 
centrum vestigen. Parochiebestuur en ondernemer kwamen tot overeenstemming, maar 
de vereiste toestemming van het bisdom bleef uit. 
 
Een ander vaker voorkomend probleem is de noodzakelijke wijziging van het 
bestemmingsplan. Voor verkoop is het een religieus gebouw en om er voor de 
potentiële koper interessante woningen in te kunnen vestigen is een wijziging van het 
bestemmingsplan noodzakelijk. Daarvoor is medewerking van het gemeentebestuur 
nodig. Iedere aspirant koper wil vooraf zekerheid en die kan niet altijd worden 
verkregen. Resultaat: geen verkoop van het kerkgebouw voor een aantrekkelijke prijs. 
 
Wilt u het rapport Strategische verkoop van kerken downloaden? Ga dan naar de 
website van Colliers International. 

 

 



 

Wie wordt e-novice in trappistenabdij Koningshoeven? 

De trappisten van Koningshoeven verlagen de drempel om het abdijleven te 

verkennen. Dat kan nu online, via een aantrekkelijke website en nieuwsbrief. 
 
 
Tekst: Lieve Wouters (Kerknet) 
 
 
Monnik worden. Al eeuwenlang kiezen 
mannen en vrouwen voor deze weg van 
stilte, soberheid en solidariteit. Ook jij 
kunt onderzoeken of het een leven is 
dat bij je past. Met die uitnodigende 
woorden opent de nieuwe 
website enovice.nl van de trappisten in 
het Nederlandse Koningshoeven. Op 
deze Dag van het Godgewijde Leven 
zien zij de toekomst geëngageerd 
tegemoet. 

De website legt in een overzichtelijke en 
aantrekkelijke opbouw de diverse 
stappen naar het religieuze leven, van 
oriëntatiefase tot grote geloften. Elke 
stap wordt in een filmpje toegelicht door 
abt Bernardus. Maar je krijgt ook een 
inkijk in de gemeenschap: zo vertellen 
enkele broeders vrijuit over hun eigen 
eerste kennismaking met de abdij, over 
hun roeping of waar ze het lastig mee 
hadden. 

 
Van hoodie tot habijt 
Onder het kopje Noviciaat geeft een infographic aan welke kledij voor de kersverse 
monnik aan de kapstok hangt. De hoodie van de e-novice gaat dan aan de haak. 

 
Habijt en kovel van een trappist.           Foto: © Abdij Koningshoeven project e-novice 

https://www.kerknet.be/auteur/lieve-wouters
https://enovice.nl/


 

Heel concreet wordt het onder het kopje Wat komt er bij een intreden kijken? Antwoord: 
baan opzeggen, huis verkopen, familie informeren, vermogen bevriezen… Maar dat je 
daar heel wat voor terug krijgt, voel je aan uit de sfeervolle foto’s, een 360°-filmpje van 
het gebed en de eerlijke getuigenissen. 

Maar het project e-novice bestaat niet alleen uit een website. Vooraf aan de oriëntatie-
fase, die al een eerste kennismaking in de abdij inhoudt, komt nu een digitale 
kennismaking van 3 maanden via een tweewekelijkse nieuwsbrief. Daarvoor schrijf je je 
in op de genoemde website. 
 
Na de inschrijving 
Abt Bernardus: Iemand die zich inschrijft krijgt om de 2 weken een digitale nieuwsbrief 
toegestuurd rond bepaalde thema’s die hem kunnen helpen bij de onderscheiding van 
een mogelijke roeping tot monnik. Het zijn 6 nieuwsbrieven in totaal en dat betekent dus 
een eerste fase van 3 maanden. Daarna willen we nog video en podcast materiaal 
beschikbaar stellen voor verdieping.

Ontdek enovice.nl. 

  
 
 

 
 

 
 
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 

https://enovice.nl/


 
 
 
 

Curiekardinaal Turkson: 'Corona heeft de kloof tussen twee 
werelden vergroot' 

Curiekardinaal Peter Turkson roept op tot meer wereldwijde solidariteit en niet 

alleen in de strijd tegen het coronavirus. 
 
Met betrekking tot de menselijke waardigheid mogen we geen compromissen sluiten en 
moeten we alles in het werk stellen om die te beschermen. Dat heeft curiekardinaal 
Peter Turkson, de voorzitter van het Dicasterie voor de Bevordering van de Integrale 
Menselijke Ontwikkeling, gezegd in zijn onlinetussenkomst op de alternatieve 
onlinebijeenkomst, ter vervanging van het Economische Forum van Davos dat tot in mei 
is uitgesteld en in Singapore zal plaatsvinden. De kardinaal vroeg de aanwezigen om 
er zich van bewust te zijn dat er twee parallelle werelden bestaan: een waar mensen 
een huis hebben en voedsel thuis kunnen laten brengen, en een andere waar mensen 
vaak zelf niet eens een fatsoenlijk dak boven het hoofd hebben en geen werk om 
voldoende voedsel te kopen. 
 
Die kloof tussen de twee werelden wordt volgens kardinaal Turkson, die daarbij ook 
verwees naar de noodzaak van de universele beschikbaarheid van het coronavaccin, 
door de coronapandemie alleen maar versterkt. Hij pleit ervoor om tijdens deze 
pandemie soepel om te springen met patenten, zodat de vaccins ook in de 
derdewereldlanden lokaal kunnen geproduceerd worden. Turkson is ook erg bezorgd 
over de mogelijke nefaste impact van de besmettelijke coronavariant in Zuid-Afrika. 
Voor hem is duidelijk dat de beschikbaarheid van vaccins niet de enige prioriteit 
mag zijn. Burgers wereldwijd hebben ook recht op arbeid, land en onderdak. 

Bron: Kerknet 

 

 

 

 

 
 

 
 



 
 
 
 

11 februari: Verdrag van Lateranen 

Het Verdrag van Lateranen is een verdrag dat op 11 februari 1929 in het 

Lateraanse paleis werd gesloten tussen de Heilige Stoel en de Italiaanse regering 
onder de fascistische dictator Benito Mussolini. Ratificatie van het verdrag vond 
plaats op 7 juni 1929. 
 
Het verdrag maakte een eind aan de toestand die ontstond toen Rome na de Inname 
van Rome en een volksraadpleging bij de nieuwe Italiaanse eenheidsstaat werd 
gevoegd: sinds 1870 was de voormalige Kerkelijke Staat Italiaans grondgebied en 
beschouwden de pausen zichzelf als "gevangene van het Vaticaan". In 1929 besloten 
paus Pius XI en Mussolini de zaken te regelen. Mussolini hoopte daarmee ook 
sympathie te winnen in het overwegend katholieke Italië. 
 
Het verdrag bestond uit drie delen: 
1. 
Een verdrag waarin de onafhankelijkheid en soevereiniteit van de Heilige Stoel werd 
erkend, de staat Vaticaanstad werd opgericht en de grens tussen Italië en Vaticaanstad 
werd bepaald. De Heilige Stoel erkende impliciet het verlies van het overige kerkelijke 
territoir. 
2. 
Een concordaat waarin de verhoudingen met privileges tussen de Katholieke Kerk en 
de staat Italië werden geregeld. Het rooms-katholicisme werd de staatsgodsdienst in 
Italië. 
3. 
Een financiële paragraaf, strekkende tot compensatie door de Italiaanse staat voor de 
Vaticaanse bezittingen die het in 1870 in beslag had genomen. De kerk mocht de 
officiële functies benoemen, de Staat betaalde hun salaris. Mussolini voerde zelf de 
onderhandelingen. Namens de paus deed dat zijn staatssecretaris kardinaal Pietro 
Gasparri. 
 
Buitenlandse politiek 
In het verdrag erkende Italië het recht van de Heilige Stoel op een eigen buitenlandse 
politiek. Ook werd precies besloten welke pauselijke bezittingen onder de Heilige Stoel 
zouden vallen. Naast alle bezittingen in het Vaticaan zelf vielen ook de bezittingen bij 
Castel Gandolfo, het buiten Rome gelegen pauselijke radiostation bij Santa Maria di 
Galeria en de kerken Sint-Jan van Lateranen, Santa Maria Maggiore en de Sint-Paulus 
buiten de Muren hier onder. Italië beloofde in de grondwet op te nemen dat het rooms-
katholicisme de staatsgodsdienst van Italië zou worden. In ruil daarvoor zou de paus de 
Italiaanse regering toestemming vragen bij de benoeming van Italiaanse bisschoppen 
en aartsbisschoppen. 
 
Ook zouden deze bisschoppen een verklaring van loyaliteit aan de Italiaanse staat 
moeten afleggen en zich moeten onthouden van politiek. Zicht op het Sint-Pietersplein, 
met op de achtergrond de Via della Conciliazione Het verdrag regelde de rechtspositie 
van de Romeinse adel en in het bijzonder die van de zwarte adel, die de pausen trouw 
was gebleven. De adellijke hoogwaardigheidsbekleders van het Vaticaan kregen 
diplomatieke status, diplomatieke nummerborden en belastingfaciliteiten. De door de 
paus verleende adellijke titels werden gelijkgesteld aan die van Italië. 
 



 
 
 
 

Tot op de dag van vandaag wordt 11 februari, de dag van de ondertekening, in 
Vaticaanstad gevierd als een soort nationale feestdag. De straat tussen de Colonnade 
van Bernini en de Tiber, de Via della Conciliazione ('Weg der Verzoening'), werd door  
Mussolini aangelegd ter herinnering aan het verdrag. 
 
In 1984 werd onder de socialistische premier Bettino Craxi een aantal bepalingen 
van het Verdrag van Lateranen gewijzigd. De belangrijkste wijziging betrof de 
beëindiging van het katholicisme als officiële religie van Italië. 
 

Bron: De Peddel; Sint Willibrordusparochie Westervoort; 
redactioneel bewerkt door Peter Vrancken 

 
 
 
 
 
 
 

Vanaf volgende week in deze nieuwsbrief 

De vastenperiode nadert en dat betekent, dat de enthousiaste werkgroep 

Vastenactie van onze parochie de afgelopen weken hard heeft gewerkt aan een 
serie van acht verschillende verhalen om die Vastenactie 2021 te ondersteunen. 
 
Volgende week leest u in de aanloop naar de vastentijd de eerste bijdrage. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Wilt u wekelijks voor aantrekkelijke 

tarieven adverteren in deze 
nieuwsbrief? 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

U adverteert al voor ongeveer 2 

euro in deze nieuwsbrief.  

Neem contact op met Herman 

Maas: 0118 – 430377 

 



 

 

Een kijkje in het hoofd van een psychisch kwetsbare 

Wie May-May Meijer zou vragen wat haar missie in het leven is, krijgt 

ongetwijfeld het antwoord ‘de wereldvrede bevorderen’. Wie echter haar recent 
verschenen boek Hier ben ik – De weg van psychose en depressie naar het 
licht heeft gelezen, kan daar met recht ‘begrip creëren rond psychose en 
depressie’ aan toevoegen. 
 
 
Tekst: Hans-Peter Bartels ofm 
 
 
May-May Meijer (1972) is aan de Vrije Universiteit gepromoveerd als 
communicatiewetenschapper. Ze is oprichter van vredesorganisatie Peace SOS 
(www.peacesos.nl). Volgens haar eigen omschrijving steunt deze organisatie ‘de zachte 
krachten in landen met gewapende conflicten’. Meijer is gediagnosticeerd met enkele 
psychische klachten. Zelf omschrijft ze dit als ‘psychische kwetsbaarheid’. 

Foto: Yvonne van den Bergh van Bergh-fotografie 
 
Haar boek neemt je mee in haar eigen hoofd in de periode van voor, tijdens en na haar 
tweede gedwongen opname in het psychiatrisch ziekenhuis ‘De Rembrandthof’ in 
Hilversum. Meijer is daarbij compleet eerlijk. Zo beschrijft ze wat de medicatie met haar 
deed, zowel in positieve als negatieve zin (de bijwerkingen). In haar hoofd spelen 
verschillende ‘geesten’ een rol tijdens haar psychoses. Ze spreekt ‘telepathisch’ met 
hen. Vaak zijn dat namelijk echt bestaande mensen (PvdA’ers; bekende psychiaters) 
die ze ooit ontmoet heeft. Zij proberen haar te ‘helpen’, maar op twee na helpen ze haar 
met enige regelmaat ook van de wal in de sloot. 

https://www.peacesos.nl/
https://www.katholiek.nl/wp-content/uploads/2021/01/maymay-scaled.jpg
https://www.katholiek.nl/wp-content/uploads/2021/01/maymay-scaled.jpg


 

 

Wanneer ze haar zoontje Noah in haar hoofd hoort spreken, put ze daar altijd kracht uit. 
Net als zijn aanwezigheid tijdens bezoeken. De tweede persoon, die een grotere rol 
speelt als haar zoontje, is Christus. 
 
Haar boek beschrijft tevens de ontdekking van het geloof. Aangezien het niet mogelijk is 
Christus ‘als mens’ te ontmoeten, neemt iemand anders die rol in. Meijer zelf noemt dat 
niet heel expliciet. Gesprekken over het geloof heeft ze echter met de pastoor van de 
Hilversumse parochie (pastoor Jules Dresmé). Op een avond belt ze, tijdens een 
wandelingetje buiten de kliniek, spontaan bij hem aan. 
 
Toevallig ken ik pastoor Dresmé goed (voordat hij pastoor werd in Hilversum was hij 
pastoor in mijn geboortestad Beverwijk). De typering van zijn verschijning, woordkeuze 
en handelen is zó goed getroffen, dat dit doet vermoeden dat de typeringen van alle 
personages even goed zijn getroffen. 
 
 

 

 
Meijer slaagt erin de lezer een echt 
kijkje in haar hoofd te geven. Door 
gedachten weer te geven, ‘snap’ je 
ineens hoe ze reageert op mensen, 
voorwerpen en kleuren om zich heen.  
 
Haar doel ‘wereldvrede te stichten’ 
wordt deels gesteund, deels 
tegengewerkt door de AIVD. Deze 
organisatie zit haar namelijk op de 
hielen; tenminste… haar ziekte doet dit 
tijdens haar psychose denken. Sommige 
mensen ‘werken’ voor deze organisatie, 
willen haar tegenwerken, ja zelfs 
vermoorden. 
 
Het lokt reacties en acties (tweets, 
Facebookberichten, opmerkingen) uit, 
waarvan ze later enkele als 
‘beschamend’ beschouwt en verwijdert, 
maar voor dit boek toch niet uit de weg 
gaat en benoemt.

Begeleidingsgesprekken 
Meijer vertelt ook over haar begeleidingsgesprekken met verschillende psychiaters en 
wat er daarin goed en verkeerd ging. Dat het haar ook lukt dit goed te verwoorden zal 
wellicht ook met haar achtergrond als communicatiewetenschapper te maken hebben. 
Want veel berust op miscommunicatie. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door haar 
psychische kwetsbaarheid – hele gesprekken gaan langs haar heen. Je krijgt de indruk 
dat de diverse psychiaters dat geheel niet door hebben. Toch beschrijft May-May Meijer 
dit zonder hen te veroordelen. 
 
 



 

 

Meijer hoopt met haar boek ook de boodschap van God uit te dragen. Helaas eindigt 
het boekje voor het moment dat ze er voor kiest zich te laten dopen en vormen. 
Daarmee had het boek dit thema nog iets meer kunnen meekrijgen. Dat zij deze gang is 
gegaan weet ik, omdat ik May-May Meijer eenmaal heb mogen ontmoeten op een 
vredesmarkt van de Franciscaanse Beweging in ‘s-Hertogenbosch. Daar hebben wij 
een kort, maar mooi gesprek gehad. Ik nodigde haar toen uit te gast te zijn in mijn 
gemeenschap in Megen. Iets wat er nooit van is gekomen. Maar ik kreeg nog bericht 
van haar toen zij enige tijd later werd gevormd. Laat deze enige kritische kanttekening 
maar een open uitnodiging aan haar zijn nog een vervolg op dit boek te schrijven. 
 
Al met al vind ik het boek een echte aanrader is voor iedereen die in zijn persoonlijke 
levenssfeer iemand met een geestesziekte te maken heeft én verplichte kost voor 
iedereen die op professioneel vlak met mensen met een psychische kwetsbaarheid in 
aanraking komt. 

Zoals pastoor Dresmé achter op haar boek schreef: May-May durft zich kwetsbaar op te 
stellen door te vertellen over haar psychiatrische proces en haar ontmoeting met 
Christus. Heel veel mensen durven dat niet, ze is een soort apostel. 

En dat is ze! 
 
May-May Meijer | Hier ben ik. De weg van psychose en depressie naar het licht | 
Uitgeverij Parisbooks | 2020 
Meer informatie over May-May Meijer is te vinden op www.may-maymeijer.nl 

 
 
 
 
 
 

Kijktip bij Omroep Zeeland: Leven met verlies en verdriet 

Op 26 september 2016 was Manu Keirse  te gast in ‘s-Heerenhoek. Hij verzorgde 

toen een lezing voor de medewerkers van het ouderenpastoraat. Hij besprak en 
stelde onder meer de vraag aan ons, hoe we voorbereid zijn op het einde van het 
leven. 
 
Manu Keirse is emeritus hoogleraar aan de faculteit Geneeskunde van de Katholieke 
Universiteit van Leuven. 
 
Komende zondag, 27 februari, interviewt drs. Luc Smit, docent aan de Hogeschool 
Zeeland en zelf ook gespecialiseerd in rouw- en verliesverwerking, Manu Keirse. 
 
Omroep Zeeland, komende zondag, 7 februari, 18.10-18.34 uur 
In gesprek met Manu Keirse. 
 
 
 
 

https://www.berneboek.com/9789493191242/may-may-meijer/hier-ben-ik/
https://www.may-maymeijer.nl/


 

 

Rooms-Katholieke Kerk geeft interreligieuze postzegels uit 

De Rooms-Katholieke Kerk geeft een bijzondere serie interreligieuze postzegels 

uit. Ze zijn vanaf 22 februari 2021 te koop bij de postdienst van Vaticaanstad. 
 
 
Tekst: Berry van Oers, beleidsadviseur interreligieuze dialoog R.-K. Kerk 
 
 
De serie bestaat uit vier postzegels met afbeeldingen van interreligieuze ontmoetingen 
van paus Franciscus met de Romeinse opperrabbijn Riccardo Di Segni, met grootimam 
Ahmad al-Tayyeb van al-Azhar in Abu Dhabi, met de boeddhistische leider Somdet 
Phra Ariyavong-sagatanana IX in Bangkok en met Hindu Kurukkal Siva Sri Mahadeva in 
Sri Lanka. 

 
 
 
De interreligieuze postzegels onderstrepen de kernboodschap van ‘Fratelli tutti’, de 
recente encycliek van paus Franciscus over broederschap en sociale vriendschap, dat 
mensen van alle godsdiensten en levensbeschouwingen geroepen zijn zich gezamenlijk 
in te zetten voor een betere wereld. Paus Franciscus: ,,Alleen samen kunnen we deze 
gekwetste wereld genezen!’’ 
 

Bron: rkkerk.nl 



 

 

Jongeren verdiepen thema WereldJongerenDagen 

‘Sta op. Ik benoem je als getuige van wat je hebt gezien.’ Dat is het jaarthema 

van de Wereldjongerendagen (WJD) dit jaar, ter voorbereiding op de WJD in 2023 
worden gehouden in Lissabon. Het thema is ontleend aan een uitspraak van 
Paulus in het boek Handelingen (vers 26, 16). 
 
In aanloop naar de Wereldjongerendagen in Lissabon wordt er in de bisdommen elk 
jaar een thema uitgewerkt. Elk thema staat in het teken van het op weg gaan om het 
goede nieuws te verkondigen. Het bisdom Breda gaf op zondag 31 januari 2021 de 
aftrap met een WJD@Home: een online ontmoeting voor jongeren om alvast in de sfeer 
van de WJD te komen. 
 
Paulus 
Tijdens de ontmoeting met enkele tientallen jongeren gaf bisschop Liesen een inleiding 
over het thema. Bisschop Liesen: ,,De woorden van het thema zijn woorden die de 
verrezen Jezus heeft gesproken tot Paulus. Dat gebeurde op een dramatisch moment 
in zijn leven. Paulus zelf getuigt daarvan later in zijn vele brieven.’’ In zijn inleiding ging 
bisschop Liesen in op wie Paulus is, hoe zijn leven eruit zag en over wat zijn woorden 
voor ons betekenen. 
 
Kapelaan Jochem van Velthoven presenteerde het programma WJD@Home. Hij sprak 
over wat er nu al bekend is en over zijn eigen ervaringen met de Wereldjongerendagen. 
Enkele dagen geleden werd het themalied bekend gemaakt. Meer praktische informatie, 
volgt de komende tijd onder meer op www.jongkatholiek.nl. 

▪ Lees het verslag op de website van het Sint Franciscuscentrum 

 
 

Bron: Bisdom Breda; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken 

 

 
  

 

https://www.bisdomvanbreda.nl/nieuws/officiele-lied-wereldjongerendagen-2023/
http://www.jongkatholiek.nl/
https://sintfranciscuscentrum.nl/jongeren/jongeren-uit-het-hele-land-sluiten-aan-bij-bredase-wjdhome
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De nieuwsbrief kijkt verder dan 

alleen de parochiegrenzen! 

 

 

 



 

 

VN-Dag van Menselijke Broederlijkheid, naar een universeel 
ideaal 

Il fratello, de kleine broeder, is een van de bijnamen van Franciscus van Assisi. Dat is 

wat hij wilde zijn als mindere broeder in zijn tijd: de broeder van álle mensen, meer 
nog, van alle schepselen. Het broederschap is de bijzondere genade die God aan de 
heilige Franciscus gaf, zei een Syrische monnik en priester me onlangs. In zijn 
encycliek Fratelli Tutti spreekt paus Franciscus het verlangen uit naar de 
wedergeboorte van een universeel ideaal van broederlijkheid. 
 
 
Tekst: Babs Mertens (Kerknet) 
 
 
Broeders en zusters kies je niet, ze worden je gegeven. Dat ondervond Franciscus zelf, in 
zijn testament schrijft hij: “En nadat de Heer mij enkele broeders gegeven had, toonde 
niemand mij wat ik moest doen, maar de Allerhoogste zelf heeft mij geopenbaard dat ik 
moest leven volgens het model van het heilig evangelie.” Franciscus voelt zich verbonden 
met andere mensen eenvoudigweg omdat iedereen kind en schepsel is van de Almachtige 
Vader. 
 

Broeders kies je niet uit, en je hoeft ze ook niet te beoordelen. 
Opmerkelijk bij het broederschap van Franciscus van Assisi is dat het uit steeds wijder 
wordende cirkels bestaat, zoals Gerard Pieter Freeman, bijzonder hoogleraar franciscaanse 
spiritualiteit, het beschreef. Franciscus beperkte zich niet tot de binnenste cirkel van 
medebroeders die dagelijks met hem naar het evangelie leefden. Daarrond waren de andere 
franciscaanse kringen, zoals Clara en haar zusters, de derde orde van leken en vervolgens 
alle mensen binnen de kerk. 
 
Maar ook daar hield het niet op voor Franciscus. In zijn leefregel schreef hij in een speciaal 
hoofdstuk voor de broeders die onder de Saracenen, zoals moslims in die tijd genoemd 
werden, gingen leven, dat ze “geen woordenstrijd of conflicten aangaan, maar ieder 
menselijk schepsel onderdanig zijn omwille van God”. Ook moslims waren broeders voor 
Franciscus met wie hij in vrede wilde leven. En hij ging nóg verder: ook de dieren voor wie hij 
preekte, beschouwde hij als zijn broeders en zijn zusters, maar ook de zon, de maan, de 
sterren, ... Het Zonnelied, maar ook het verhaal van Franciscus en de wolf mogen daarvan 
getuigen zijn.  
 
Franciscus van Assisi omhelsde de hele schepping in een alles overschrijdende band 
van broederlijkheid. 

Onvervreemdbare waardigheid van elke mens 
Naar deze visie van menselijk en universeel broederschap, en uiteindelijk broederlijkheid, 
verwijst ook paus Franciscus in zijn encycliek Fratelli Tutti. ,,Het is mijn oprechte verlangen 
dat wij door de erkenning van de waardigheid van elke mens bij zouden kunnen dragen aan 
de wedergeboorte van een universeel ideaal van broederlijkheid.’’ Pas als we de 
onvervreemdbare waardigheid van élke mens kunnen erkennen, wordt het mogelijk hen als 
broeders en zusters te omarmen. 

In zijn wijsheidspreuken moedigt Franciscus als geestelijke leider zijn broeders aan de 
broederliefde zuiver te houden. Om het met de woorden van André Jansen in zijn recent 
verschenen boek over de wijsheidspreuken te zeggen: Het mag voor de broederliefde geen 
verschil maken of je broeder je iets terug kan doen, of hij fysiek nabij is of niet. 

https://www.kerknet.be/auteur/babs-mertens
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/een-boom-geplant-aan-water-andr%C3%A9-jansen
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/een-boom-geplant-aan-water-andr%C3%A9-jansen


 

 

De band van broederlijkheid is onvoorwaardelijk en de waarde van elke broeder is verankerd 
in de waardigheid die élke mens heeft in de ogen van God, want: 'Zoveel als een mens is in 
de ogen van God, zoveel is hij en meer niet. ‘(Wijsheidspreuk 19). Maar ook niet minder! Ook 
de arme, de uitgeslotene, de zieke, de andersgelovige mens, ... vindt zijn of haar 
onaantastbare waardigheid in God. 
 

 

Ook al zijn we allen broeders, een houding van broederlijkheid moet worden ontwikkeld. Hoe 
komt broederlijkheid tot stand?, vraagt paus Franciscus zich af in zijn encycliek. Het is niet 
voldoende de individuele vrijheid van elke mens te garanderen of een wettelijk kader te 
bieden om naar gelijkheid tussen mensen te streven om tot broederlijkheid te komen. 
Broederlijkheid moet bewust en zorgvuldig gecultiveerd worden opdat vrijheid en gelijkheid 
niet zouden ontaarden tot lege begrippen die niet meer op de liefde gericht zijn. (FT 103 & 
104) 
 
De broederlijkheid, zoals ze hier geschreven wordt, doet mij denken aan de heilige Clara van 
Assisi die in haar leefregel haar zusters aanmaant ervoor te zorgen om "uit te kijken voor alle 
hoogmoed, ijdele roem, afgunst, hebzucht, zorg en beslommering van deze wereld, laster en 
gemor, tweedracht en verdeeldheid. En zij moeten er altijd voor zorgen om onder elkaar de 
eenheid van de onderlinge liefde te bewaren. (RegCl 10, 6-7) 

Liefde is een werkwoord, net zoals broederlijkheid of zusterlijkheid. 
We kunnen maar tot zuivere broederliefde komen als we zorgvuldig omgaan met onze 
onderlinge banden én ook in onszelf op zoek gaan naar alle barrières die de liefde in de weg 
staan. Echte broederlijkheid vraagt erom innerlijk meer vrij te worden, zodat we zonder angst 
de waardigheid van de ander liefdevol kunnen omarmen en waarderen. 
 



 

 

Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) zoekt 
bruggenbouwers voor KNR-Waarderingsprijs 

Eens in de twee jaar reiken de Hogere Oversten van de religieuze orden en 

congregaties, verenigd in de KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen) een prijs uit 
aan een initiatief dat zij waarderen en waarin zij zich herkennen. De KNR 
waarderingsprijs is een prijs ter bekroning of stimulering van activiteiten, die in de lijn 
staan van religieuze tradities op het gebied van zorg, onderwijs en spiritualiteit. 
 
De prijs van 2021, een geldbedrag van € 5.000,– en een bronzen beeldje, is bestemd voor 
een project of initiatief dat zich in het brede gebied van onderwijs/vorming op bijzondere wijze 
inzet voor het overbruggen van verschillen. 
 

 
 
Nomineren voor 31 maart 
Iedereen kan een persoon, project of 
initiatief voordragen dat door scholing, 
vorming of coaching in brede zin bijdraagt 
aan het overbruggen van verschillen in 
onze maatschappij. Dat kan via het 
nominatieformulier, in te leveren uiterlijk 31 
maart 2021. 
 
 
Het te winnen kunstwerk, gemaakt door 
pater Math van Kampen, toont twee 
handen die een vlammetje beschermen en 
verder dragen. Het beeldje staat symbool 
voor alle vrouwen en mannen die met hun 
woorden en daden, de spiritualiteit die 
religieuzen beweegt op eigen, inspirerende 
wijze handen en voeten geven en verder 
dragen. 
 

Criteria en procedure  
 
Aanmeldformulier nominatie 
 
 
Kijk voor meer informatie ook 
op www.knr.nl. 
 
 

Het kunstwerk
 

 

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

 

https://www.knr.nl/organisatie/pagina.asp?pagina_id=330
https://www.knr.nl/UserFiles/File/Religieuzenprijs/formulier%20nominaties.pdf
https://www.knr.nl/organisatie/nieuwsbericht.asp?nieuwsbericht_id=2668
mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 

 

 

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

■ Iedere zaterdag in de maanden februari tot en met juni 2021 (19.00 uur) 
 Viering in de Willibrordkapel in Domburg. In de maanden juli en augustus worden de 

vieringen gehouden op zondagmorgen. Aanvang: 10.00 uur. 

■ Zondag 7 februari 2021 (18.10-18.34 uur) 
Televisie-interview van Luc Smit met Manu Keirse over leven met verlies en verdriet. 
U las er meer over elders in deze nieuwsbrief. 

■ 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. 

 
 
■ Zondag 25 februari 2021 
 Werelddag voor grootouders en senioren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Iedere dag is speciaal, 
sommige dagen zijn onvergetelijk!! 
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Openingstijden secretariaten 
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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! 
 

14-23-90-a81 

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

