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Online 40-dagenretraite 

‘Het licht van uw gelaat’ is de titel van de online 40-dagenretraite 2021. De 

teksten van deze 14e digitale retraite zijn geschreven door jezuïet Bert 
Daelemans. De retraite gaat op Aswoensdag 17 februari van start en eindigt op 
Paaszondag. 
 
Deelnemers aan de 40-dagenretraite krijgen dagelijks een gebedsmail met 
bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt 
een innerlijke reis om de vasten intenser te beleven. Het gebedstraject volgt de 
traditionele 40-dagentijd en maakt gebruik van de bijbellezingen van het katholieke 
leesrooster. Inschrijven voor deze gratis digitale retraite kan door te klikken op de 
volgende website: www.40dagenretraite.org 
 

Iedere zaterdag zal er een geleide meditatie plaatsvinden via Zoom. Daarin 
worden de deelnemers uitgenodigd om in gebed terug te blikken op de 
gebedstijd, alleen en tegelijk verbonden met de andere deelnemers. Deze geleide 
meditaties verschijnen ook op YouTube. Zo kunnen we in tijden van corona toch 
met elkaar verbonden zijn. 
 

Bron: Vicariaat Middelburg ;redactioneel bewerkt door Peter Vrancken

 
 
 
 

http://www.40dagenretraite.org/


 

Lezingen en overweging hierbij van de zesde zondag door 
het B-jaar, 14 februari 2021. 
Leviticus 13,1-2.45-46; Antwoordpsalm 32; TL 1 Korintiërs 
10,31-11,1; H. Evangelie volgens Marcus 1,40-45 

 
 
Tekst: René Heinrichs, aalmoezenier b.d. 
 
 
“Opdat allen gered worden”, 1 Kor.10,31 
Bent u ook zo geschrokken van dat nieuwsbericht over de jongeren afgelopen week? 
80% zou afstevenen op een ‘burn out’! 80%! Dat zou betekenen dat heel erg veel 
jongeren niet weten hoe deze pandemieperiode geestelijk gezond door te komen. Ze 
missen hun vrienden, studiegenoten, hun uitje, hun sportclub. Ze voelen zich alleen 
gelaten en zijn geïsoleerd geraakt van het maatschappelijk leven. Als dit waar gaat 
worden, voltrekt zich een grote geestelijke maatschappelijke ramp in Nederland.  
 
De cijfers laten duidelijk zien dat wij mensen sociale wezens bij uitstek zijn. We willen bij 
een groep horen! Het individualisme dat in de jaren 60 opkwam en hoogtij ging vieren in 
onze libertaire wereld met als gevolg een overwaardering van het individu en zijn 
verantwoordelijkheid en de afbraak van vele gemeenschapsstructuren blijkt een 
radicaal foute richting te zijn! Het gemeenschapsaspect van de mens valt niet te 
ontkennen! Wij mensen kunnen niet zonder elkaar!  
 
Over een geïsoleerd leven gaan ook de lezingen. Als gevolg van zonde worden mensen 
ziek is een oude Joodse opvatting. ,,Vraat,, waarover Leviticus en Marcus schrijven is 
een vorm van huidziekte. Mensen worden dan onrein. Ze zijn niet alleen lichamelijk ziek 
maar er is ook een nevenpijn. Zieken worden afgezonderd van andere mensen. Op 
bevel van de cultische voorgangers, de priesters. Omgang met onreinen is absoluut 
verboden voor de joden. Deze nevenpijn is vaker nog erger dan de lichamelijke ziekte. 
 
Zo zijn er velen die door ons als ‘melaats’ worden gezien. Bijvoorbeeld mensen die 
worden afgekeurd, een redelijke uitkering krijgen maar door anderen gezien worden als 
profiteurs die als werkloze afgekeurde ‘lekker’ niets meer hoeven te doen maar toch 
gemakkelijk geld krijgen! Maar wel hun werk waar ze van houden zijn kwijt geraakt! 
Hoeveel mensen die nu geestelijk en lichamelijk flink lijden onder de restschade van 
corona staat zo’n lot te wachten? En zorgen wij dan voor die nevenpijn? Of volgen wij in 
onze daden het voorbeeld van Jezus? 
 
Of mensen hebben problemen met hun kinderen, hebben daar hun handen vol aan 
maar in de straat wordt er gemakkelijk negatief over hen gepraat. Dat is nevenpijn waar 
we als samenleving wel wat aan kunnen doen. Minder kletsen over anderen, niet zo 
vlug oordelen, beter luisteren, vaker zwijgen, en misschien eens vaker denken: hoe zou 
ik me voelen als ik in zo’n situatie ben! 
 
Het verhaal dat Marcus ons vertelt nadat hij twee genezingsverhalen heeft geschreven 
(zie de afgelopen twee zondagen) laat zien wie Jezus en wie God zijn! Dit verhaal toont 
het karakter van Jezus. Jezus laat zien dat God zich zorgen maakt om alle mensen; dat 
alle mensen bij God horen. Ook de zieken, ook de van de zogenaamde gezonde 
mensen afgezonderden. De zieke mens die bij de gemeenschap wil horen vindt bij 
Jezus gevoel en gehoor. Jezus was tot in zijn ingewanden geraakt door de zieke 
medemens! 
 



 

Hij stak de hand uit; hij raakte de ‘melaatse’ aan! Jezus was niet vies van die zieke 
mens. En hiermee overtrad Jezus alle door mensen, priesters gemaakte regels. Hij 
toont wie God is. Hij haalt de zieke mens in de kring. 
 
Jezus spreekt dan ‘bars’. Niet zozeer tegen de ‘melaatse’ maar tegen de demon die in 
ons gedrag zit. Het demonische is de mens isoleren, afsplitsen van de gemeenschap. 
En voor ons mensen zijn velen melaats, velen die er niet bij horen. Jezus gaat de strijd 
aan met alles wat mensen afsplitst van de samenleving. Daarmee zijn de machthebbers 
niet gelukkig! Het verbaast dan ook niet dat Marcus nu vijf conflictverhalen gaat 
opschrijven waarin duidelijk wordt dat Jezus de strijd aan gaat met de heersende 
krachten die mensen naar believen melaats verklaart en isoleert, met de krachten die 
de samenleving splitsen. Tegenwerking en conflict kunnen dus nu niet uitblijven. 
 
Jezus predikt niet alleen een nieuwe leer met gezag in de synagoge maar handelt ook 
hiernaar. Dat is verfrissend maar vergt zeker moed! 
 
Zo moeten wij de strijd aangaan met de pandemie; met alle medische zorg die hierbij 
hoort maar ook met alle maatschappelijke zorg. We zullen gauw werk moeten maken 
van aandacht voor onze jongeren. Aandacht van studentepastores die bij hen op 
bezoek gaan, sociaal- maatschappelijk werkers die jongeren in het vizier moeten krijgen 
en hun gaan bezoeken. Studenten die op bezoek kunnen bij een ander. Wel met 
respect voor de regels. Een iemand bij een iemand, voorlopig. Vooral leven van een 
digitale verbinding is niet voldoende. Misschien moeten we meer aandacht hieraan 
besteden dan aan digitale colleges en lessen overdag temeer de avondklok er is! Niet 
alleen spreken maar ook doen! 
 
Volgende week begint de Veertigdagentijd, vroeger vasten genoemd, op woensdag, 
Aswoensdag. Toentertijd werd ons gevraagd minder te eten, minder te consumeren, 
ons te bezinnen op wat God van ons vraagt. Nu wij al veel hebben moeten inleveren 
van wat wij als gewoon zijn gaan zien is dat niet de aangewezen weg om deze 
Veertigdagentijd in te vullen. Wel om deze tijd goed te gebruiken om na te denken, en 
dat begint met luisteren naar wat God werkelijk van ons wil, hoe wij de ander bij onze 
samenleving kunnen houden bijvoorbeeld! Sterkte hierbij. 
 

 
Vastentrommeltje uit 1955 



 

Vastenactie ‘Werken aan je toekomst’ (deel 1) 

Van Aswoensdag tot Pasen voert Vastenactie campagne voor projecten in 

ontwikkelingslanden. Dit jaar steunt de H. Maria Parochie Walcheren een project 
dat zich uitstrekt over de hele wereld, met als doel een gedegen opleiding te 
bieden aan mensen in ontwikkelingslanden. 
 
Deze week: Korte terugblik en huidige stand van zaken. 
 
Net nadat we in februari 2020 het vastenactie project ‘werken aan je toekomst’ 
opgestart hadden, kwam corona om de hoek kijken. We hadden de scholen net bezocht 
en de leerlingen en leraren enthousiast gemaakt voor ons vastenactieproject en het 
project geïntroduceerd in de Petrus en Paulus kerk en de Onze Lieve Vrouwekerk in 
Vlissingen, toen plots de scholen en kerken hun deuren sloten.  
 
Bijzonder blij zijn we dat er toch nog een prachtig bedrag van € 7.440,28 opgehaald is. 
Dit is mede te danken aan de scholen die nadat ze gedeeltelijk weer open mochten, of 
via beeld lesgaven, de kinderen bleven herinneren aan het project en het goede doel. 

 

Foto: © Vastenactie 2021 

 
Ook u als parochiaan bent ons niet vergeten. Middels de digitale nieuwsbrief 
waren we in staat u te herinneren aan het project en mochten we elke week onze 
verhalen van Vastenactie met u delen. Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw 
bijdragen en ook best trots op het resultaat. 
 
Door Corona is de aandacht van de vastenactiecampagne van vorig jaar enigszins 
verloren gegaan. Omdat vanuit diverse parochies werd aangegeven dat ze dit jammer 
vonden, heeft de landelijke Vastenactie besloten de campagne met een jaar te 
verlengen. 



 

Het belang van extra onderwijs maakt een groot verschil voor de leefbaarheid van de 
gebieden waarin de mensen wonen. Dit is door Corona extra zichtbaar geworden. 
Aangezien het een heel mooi project is, dat ons als werkgroep erg aanspreekt lijkt ons 
dat geen probleem en gaan we er weer met dezelfde enthousiasme als anders door! 
Wij hopen dat u met ons meedoet. 
 
 

 

Steunt u ons Vastenactieproject via Vastenactie Heilige Maria 
Parochie Walcheren 

 
IBAN NL84 INGB 0006 0514 05  Hartelijk dank voor uw gift! 

 

 

 
 
 
Volgende week: Hernieuwde kennismaking met het project 
 
Vastenactiewerkgroep 
Insa van Duin, Lisanne Jacobs, Ger van Waegeningh, Iwonka Turczynowicz en Leo 
Speckens  
 
 
 

 

Reageren op een artikel in deze nieuwsbrief? 

Stuur uw e-mail naar rkwalcheren@zeelandnet.nl 

 

 
 
 
 
 

Mooie opbrengst Sam’s kledingactie 2020 

De gebruikte kleding- en schoeneninzameling voor Sam’s kledingactie  die 

vorig jaar oktober werd georganiseerd door Caritas Walcheren, heeft maar liefst 
1.040 kilogram opgeleverd. Dat is ruim honderd kilogram meer in vergelijking met 
de actie die in 2019 werd gehouden. 
 

 
 

Caritas heeft op basis van deze cijfers 
besloten om ook dit najaar weer een 
inzamelingsactie te gaan organiseren. 
 
Caritas dankt iedereen hartelijk die 
aan de inzameling heeft meegewerkt!

mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 
 
 
 

Gebedskaart om thuis stil te staan bij Aswoensdag ook als 
download beschikbaar 

Het bisdom Roermond heeft een gebedskaart uitgebracht voor mensen die 

graag stilstaan bij Aswoensdag, maar vanwege de coronamaatregelen niet op de 
gebruikelijke wijze aan de uitreiking van het askruisje kunnen deelnemen. Op de 
kaart staan enkele gebeden en een korte overweging die aansluiten bij het vieren 
van Aswoensdag in coronatijd. De kaart is digitaal ook als download beschikbaar. 
 

  
Aswoensdag volgt na carnaval en is het begin van de Vasten en de 40-daagse 
voorbereidingstijd op Pasen. In veel Limburgse parochies worden de Aswoensdag-
vieringen doorgaans zeer druk bezocht, vaak met medewerking van de plaatselijke 
carnavalsverenigingen. Dat kan dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet op de 
gebruikelijke wijze, omdat er aan elke viering maar maximaal dertig mensen mogen 
deelnemen. Ook het askruisje op het voorhoofd kan dit jaar niet worden uitgereikt. In 
plaats daarvan heeft het Vaticaan toestemming gegeven om bij gelovigen as boven het 
hoofd te strooien, waardoor er geen sprake hoeft te zijn van fysieke aanraking. Maar 
door het maximum aantal deelnemers zullen er dit jaar toch veel mensen teleurgesteld 
moeten worden. 
 
Alternatief 
Als alternatief heeft het bisdom daarom de gebedskaart uitgebracht. Mensen die dat 
willen, hebben daardoor de gelegenheid om toch stil te staan bij Aswoensdag en een 
moment van persoonlijke bezinning te houden. De kaart kan ook gebruikt worden voor 
gebedsdiensten in kleine kring. 
 
De gebedskaarten worden verspreid via de parochies, die ze kunnen uitdelen of in de 
dagkapel of een andere openbare plek kunnen leggen, waar belangstellenden ze 
kunnen afhalen. 



 
 
 
 

 
,,De gebedskaart vervangt het liturgische moment van de asoplegging niet,’’ zegt vicaris 
Ed Smeets van het bisdom Roermond, ,,maar biedt onder de huidige omstandigheden 
mensen wel de gelegenheid om bij Aswoensdag stil te staan. Dat is altijd nog beter dan 
Aswoensdag helemaal overslaan.’’ 

Askruisje 
De traditie van het uitdelen van een askruisje of het strooien van as bestaat in de lerk al 
heel lang en is een teken van boetedoening en een herinnering aan de vergankelijkheid 
van het leven. De priester spreekt daarbij de tekst uit ,,Bedenk wel, stof zijt gij en tot stof 
zult gij wederkeren.’’ 
 
De ‘Roermondse’ gebedskaart wordt ook verspreid in enkele andere Nederlandse 
bisdommen. De kaarten kunnen eventueel besteld worden bij het bisdom Roermond 
via info@bisdom-roermond.nl. 
 
Of download hier de kaart in de digitale versie. 

 
Bron:  rkkerk.nl en Bisdom Roermond; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

mailto:info@bisdom-roermond.nl
https://www.bisdom-roermond.nl/public/mkw_editor_uploads/files/Documenten/Liturgie/Bisdom%20Roermond%20-%20kaart%20aswoensdag.pdf


 
 
 
 

,,Wachten tot corona overvliegt is geen Christelijke optie’’ 

In een interview met Arjen Schreuder van NRC spreekt bisschop Hans van der 

Hende over de coronacrisis. De oud-bisschop van Breda vertelt over de rol van 
de kerk in de samenleving van Nederland, waaronder zijn eigen bisdom 
Rotterdam. ,,Wachten tot corona overvliegt is geen christelijke optie’’, vertelt hij. 
 

Bisschop Van der Hende. © Peter Vrancken 

 
 

 
‘Buitengewoon normaal’ 
,,Deze tijd vraagt erom dat we 
‘buitengewoon normaal’ zijn’’, aldus mgr. 
Van den Hende, ,,De ethische 
consequenties van het christelijk geloof 
worden in tijden van corona, waarin 
iedereen op zichzelf teruggeworpen lijkt 
te worden, voor mij met nog meer gezag 
ingepeperd dan ervoor. Dat je niet, door 
angst geregeerd, afwacht tot het 
allemaal weer voorbij is. Je hoeft het 
niet allemaal maar te laten gebeuren. Je 
kunt ook het verschil maken. Afwachten 
tot het overvliegt, is geen christelijke 
optie.’’ 

▪ Lees het hele interview op 
NRC.nl 

 
 
 

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/05/bisschop-hans-van-der-hende-wachten-tot-corona-overvliegt-is-geen-christelijke-optie-a4030669
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/05/bisschop-hans-van-der-hende-wachten-tot-corona-overvliegt-is-geen-christelijke-optie-a4030669


 

 

 

 

 

 

 

U adverteert al voor ongeveer 2 

euro in deze nieuwsbrief.  

Neem contact op met Herman 

Maas: 0118 – 430377 

 

 

In februari collecteert Caritas Walcheren voor Stichting 

Present 

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 (bijvoorbeeld in een vrouwenopvang) 

U kunt uw bijdrage storten op: 
NL 82 RABO 0117 0296 61 
t.n.v. RK Caritas Walcheren 

onder vermelding van Stichting Present 



 

Alstublieft, uw veertigdagentijd-leesplan 2021 

Wilt u bewust toeleven naar Pasen? Vraag dan nu het gratis veertigdagentijd-

leesplan 'Niet van brood alleen' aan van het Nederlands Bijbelgenootschap. De 
veertigdagentijd begint op Aswoensdag, 17 februari. 
 
‘De mens leeft niet van brood alleen’, die ervaring doen het volk Israël en later ook 
Jezus op in de woestijn. Met dit leesplan gaat u op zoek naar wat wél leven geeft, ook 
onder barre omstandigheden. Iedere zondag is er naast een bijbeltekst ook een 
overdenking. Deze overdenking is opgebouwd volgens de Lectio Divina methode. Op 
woensdag en vrijdag kunt u een podcast beluisteren, voor extra verdieping en 
verstilling. 
 

Bestel hier uw gratis leesplan »  

 
 

Veertigdagentijd 
17 februari, aanstaande woensdag  is het Aswoensdag. 
Het begin van de veertigdagentijd. Een tijd van verstilling. 

Het is al zo stil…. !  De ‘lockdown’ waar we ons in bevinden 

tot minimaal contact. Tot : thuis blijven 

Kan deze  komende tijd een tijd van bezinning zijn? 

Ik las van Anselm Grün (Benedictijn) hoe hij wilde ‘vasten’ 

bewust één dag voor iemand te bidden en te vasten. 

Een voorbeeld dat ieder van ons kan volgen. 

Ieder kent iemand, een persoon waarvoor je wilt bidden: 

dat zij vindt wat ze nodig heeft 

dat hij zijn weg vindt 

Minder afleiding, minder geluid 

minder eten, minder drinken 

gerichtheid op die persoon  

Verbondenheid 

met de ander 

Dat het voor U een tijd van innerlijke rust mag zijn, 

met aandacht voor wat van waarde is. 

Ria Mangnus, pastor 

 

 

Vieringen op Aswoensdag 
19.00  uur: HH. Petrus en Pauluskerk, Middelburg, voorganger P. de Maat 

19.00  uur: Onze Lieve Vrouwekerk, Vlissingen, voorganger R. Mangnus 

Welkom! U hoeft zich niet tevoren aan te melden. Wel zal bij binnenkomst uw 
naam genoteerd worden en uw telefoonnummer 

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclick.e.bijbelgenootschap.nl%2F%3Fqs%3D2c91b5e3f98a7857d730591824997b3445aa8023f4a05098f3ab32aac600a511ebf49855ea1e6bc806c1dc82fb7fb71c5e428b1eeed2eca9bc530b4b12700ee5&data=04%7C01%7C%7C1609e016794f4f38269908d8cc4a9872%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637483968046795365%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tRy0q387%2FD5LhV7YivaJczKvxgzGa6ZFMy%2F3xoowSx4%3D&reserved=0


 

 

Mgr. Liesen en mgr. Van Burgsteden spreken op Pastoraal 
Congres ‘Als God ons renoveert’ 

Op 11, 12 en 13 maart vindt een online Pastoraal Congres plaats met de titel 

‘Als God ons renoveert’. Dit congres wordt aangeboden aan de parochies door de 
gezamenlijke nieuwe bewegingen. Onder de sprekers zijn bisschop Jan Liesen 
van Breda (foto) en emeritus hulpbisschop Jan van Burgsteden van het bisdom 
Haarlem-Amsterdam. 
 
Verder spreekt ook Arnoud Drop, directeur van Alpha Nederland, die als niet-katholieke 
spreker is uitgenodigd om de deelnemers een spiegel voor te houden. Deelname is 
gratis. 
 
Het congres heeft als doel parochies en 
parochianen in de huidige parochie-
situaties te helpen meer missionair te 
worden. Dit in de geest van het 
evangelie met toepassing van de 
principes die James Mallon aangeeft in 
zijn boek Als God renoveert. Het thema 
van dit congres is dan ook ‘Als 
God ons renoveert.’ Met daarbij de 
vraag: Hoe verandert God onszelf, zodat 
daardoor ook andere mensen meer van 
God ontvangen? 
 

Foto: © Peter Vrancken

 
Online mogelijkheden goed benutte 
In de coronatijd hebben christelijke organisaties in versneld tempo veel meer 
mogelijkheden met internet ontdekt en kunnen mensen zonder te reizen aan meer 
programma’s deelnemen. Alpha Nederland heeft inmiddels veel ervaring opgedaan met 
Zoom, YouTube en WonderMe en laat daar het Congres van profiteren. Zo kunnen 
deelnemers ook in de pauzes van het congres online gesprekken voeren met andere 
deelnemers. 
 
Programma 
Het congres bestaat uit zes interactieve webinars, met momenten van gebed, 
lofprijzing, sprekers, reacties van deelnemers en gesprek in kleine groepen. 
 

Kijk hier voor het volledige programma en informatie over deelname. 
 

Bron: rkkerk.nl; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken 



 

 

Drie onlinevastenretraites om je voor te bereiden op Pasen 

Volgende week woensdag, 17 februari, begint de veertigdagentijd. Meer dan ooit 

bieden online vastenretraites een houvast om deze sterke tijd intens te beleven. 

Het licht van uw gelaat ~ Ignatiaans 
Al vele jaren bieden de jezuïeten van Nederland en Vlaanderen een digitale retraite aan 
in de veertigdagentijd. Dagelijks krijg je een e-mail met gebedsimpulsen en een 
podcastmeditatie gebaseerd op de Bijbellezing van de dag. Elke week is er een nieuw 
thema dat je dieper binnenleidt in het mysterie naar Pasen. 

De digitale retraite kan je helemaal alleen doen, maar ook samen. In een online 
gastenboek kan je een gebedsintentie kwijt en je kan bidden voor de intenties van 
anderen. Je kan ook deelnemen aan uitwisseling in groepen, dit jaar helaas niet fysiek 
zoals anders, maar digitaal. Kies je groep in Nederland of Vlaanderen via de website 
Ignatiaans bidden. Een nieuwigheid dit jaar is de wekelijkse geleide meditatie via Zoom, 
onder leiding van jezuïet Bert Daelemans. Daarvoor ontvang je elke vrijdag een 
link. Inschrijven, is eenvoudig: geef je e-mailadres op via de website. 
 
Betreed het kasteel van je ziel ~ Karmel 
De Karmel biedt een online retraite aan met Teresa van Avila als gids. In haar werk De 
innerlijke Burcht beschreef deze 16de-eeuwse geleerde hervormster van de Karmel 
haar eigen innerlijke weg op een rake manier. Wil jij vandaag net als zij kracht en 
energie vinden door in je innerlijk van kamer naar kamer te wandelen? In het centrum 
zal je het licht van Pasen zien schijnen. 

De online retraite werd samengesteld door pater Guillaume Dehortes en een team uit 
de Karmel van Oostenrijk en de Karmel van Vlaanderen. Inschrijven via de website van 
de Karmel of met een mail naar retraitenl@karmel.at. Je ontvangt dan wekelijks een 
mail met het zondagsevangelie, een meditatie en korte suggesties voor elke dag van de 
week. 

Echte vreugde ~ Franciscaans 
Succes en mislukking. Iedereen proeft wel eens van beide. Ook de heilige Franciscus 
kende ze allebei. De bezinning Echte vreugde is als ware een pelgrimstocht langs 
bergtoppen van succes maar ook door dalen van mislukking en verdriet, met het diepe 
verlangen om ooit thuis te mogen komen bij zichzelf en bij God. 
De vastenretraite van TAU Franciscaanse spiritualiteit vandaag wil een spiegel 
voorhouden om echte van valse vreugde te leren onderscheiden en naar de 
vreugdevolle kern van het bestaan toe te bewegen. Inschrijven via de website van 
TAU. Je ontvangt dan wekelijks een mail met bezinning en suggesties. 

Bron: Kerknet 

 

 
Mailen met de redactie? 

Alleen via rkwalcheren@zeelandnet.nl 
 

https://www.ignatiaansbidden.org/uitwisselingsgroepen/
https://www.ignatiaansbidden.org/uitwisselingsgroepen/
https://www.ignatiaansbidden.org/
http://www.retraitenl.karmel.at/
http://www.retraitenl.karmel.at/
mailto:retraitenl@karmel.at
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Stille Omgang 2021 alleen digitaal 

Vanwege de huidige strenge beperkende maatregelen, zien de organisatoren 

van de jaarlijkse Stille Omgang in Amsterdam onvoldoende ruimte om de Stille 
Omgang op 21 maart 2021 op de gebruikelijke manier te organiseren. 
 
,,We weten niet hoe het er in maart voorstaat met de beperkingen, maar wij kunnen niet 
op een kortere termijn alsnog alle leveranciers en betrokkenen organiseren. Ook voor u 
als lokale organisator zal het zinvol zijn om tijdig uw achterban te kunnen informeren. 
Kortom, wij hebben besloten de Stille Omgang te organiseren volgen ons “rode 
scenario”. Dit betekent het volgende. 
 
Stille Omgang alleen digitaal 
Het Gezelschap van de Stille Omgang zal de Stille Omgang alleen digitaal organiseren. 
We verzoeken de Zustergezelschappen dan ook om niet in groepen naar Amsterdam te 
reizen. Er kunnen, als de regels het dan toelaten, straks op eigen initiatief deelnemers 
de route lopen, maar zonder onze supervisie en organisatie. Dus geen toiletwagens, 
geen leiders langs de route en geen openstelling van de Lutherse Kerk. 
Het Gezelschap van de Stille Omgang zal een speciale mis organiseren in Amsterdam 
die digitaal te volgen is. U krijgt hier te zijner tijd een nader bericht over met een link 
naar het YouTube-kanaal. Er wordt ook een digitale Stille Omgang gefilmd, die na de 
mis wordt uitgezonden op hetzelfde kanaal. 
 
Het moge duidelijk zijn dat we ongelooflijk bedroefd zijn dat we dit jaar wederom 
moeten breken met de eeuwenlange traditie van pelgrimage van grote groepen naar 
Amsterdam. We beloven echter dat in de nacht, binnen de mogelijkheden, individuen of 
paren de route in gebed zullen lopen. Zo houden we de traditie in ere. Voor u hopen we 
middels de digitale ontmoeting toch een saamhorigheid en verbondenheid te kunnen 
creëren die gevoeld zal worden. We ontmoeten elkaar in gebed en in de wetenschap 
dat we via de eucharistie met elkaar door Christus verbonden zijn. 
 
Via e-mail en onze website zult u dus nader geïnformeerd worden. Wij stellen het op 
prijs als u uw achterban informeert en ook ons op de hoogte houdt van uw 
inspanningen en initiatieven om de traditie dit jaar levend te houden. 
 
Vanuit het land zijn er diverse alternatieven voorgesteld om toch een invulling te geven 
aan deze jaarlijkse traditie. Deze variëren van het lopen van de Stille Omgang in de 
eigen regio tot afvaardiging van een kleine groep namens de lokale zustergezelschap-
pen. Het bestuur van het Gezelschap van de Stille Omgang te Amsterdam zal er in de 
nacht van de Stille Omgang vanuit Amsterdam een Heilige Mis worden georganiseerd 
die voor iedereen via het internet te volgen zal zijn. 
 
Ook wordt er gewerkt aan een digitale Jongerenprogramma en een gefilmde wandeling 
van de Stille Omgang die na de mis wordt uitgezonden. 
 
Vragen 
Vragen over de aangepaste Stille Omgang 2021 kunt u stellen door het zenden van een 
e-mail aan: info@stille-omgang.nl of door contact op te nemen met Jeroen 
Brenninkmeijer (06-31968844) of Onno Baneke (06-21217679). 

Bron: Aartsbisdom Utrecht; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken 
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De nieuwsbrief kijkt verder dan 

alleen de parochiegrenzen! 

 



 

 

Met Vastenactie thuis ‘wandelen door Afrika’ voor een ander 

Altijd al eens in de prachtige natuur van Kenia willen wandelen? De mensen in 

Sierra Leone willen ontmoeten? De zon zien ondergaan in Zambia? Vastenactie 
gaat het gewoon doen! Woensdag 17 februari start de virtuele wandeltocht 
‘Wandel voor een ander’: de deelnemers lopen van Sierra Leone naar Zambia, 
dwars door Afrika via onder andere Congo, Kameroen en Burkina Faso. 

De wandeltocht is maar liefst 9200 kilometer! Gelukkig loopt u samen met anderen: u 
kunt thuis ‘gewoon’ uw wandelingen maken – of uw fietstocht of hardloopronde – en u 
meldt vervolgens op de speciale actiewebsite hoeveel kilometer u hebt afgelegd. Uw 
kilometers worden toegevoegd aan de reis en zo leggen de deelnemers samen de 
duizenden kilometers in ruim zes weken af. U ontvangt tussentijds regelmatig updates 
over de landen en plaatsen waar de tocht langskomt en over de ervaringen van mede-
wandelaars. 

Aanmelden en kosten 

 

 
Vastenactie steunt jaarlijks zo’n 60 
kleinschalige ontwikkelingsprojecten. 
Daarmee worden elk jaar duizenden 
kinderen en volwassenen gesteund met 
zaken als onderwijs, gezondheid en 
voedselzekerheid. 
 
Met de virtuele wandelreis door Afrika 
wil Vastenactie ook fondsen werven 
voor haar projecten. De minimale 
deelnamekosten aan de wandeltocht 
zijn daarom € 25,-. 
 
U kunt uzelf natuurlijk ook laten 
sponsoren door familie, vrienden en 
kennissen.

Meer informatie over hoe het wandelen voor een ander precies in zijn werk gaat 
vindt u op de website van Vastenactie. Daar kunnen deelnemers zich ook 
aanmelden: www.vastenactie.nl/wandel-voor-een-ander. 

https://www.vastenactie.nl/wandel-voor-een-ander


 

 

Dominicaan en microbioloog Nicanor wil coronavaccin 
ontwikkelen 

Toen pater Nicanor Austriaco vernam hoe moeilijk het zou zijn voor de Filippijnen om aan 

vaccins uit het Westen te geraken, begon hij er zelf aan. 
 
 
Tekst: Lieve Wouters (Kerknet) 
 
 
Pater Nicanor Robles Austriaco is een Filippijns-Amerikaanse wetenschapper, microbioloog 
en professor. Sinds 2005 werkt hij aan de faculteit van Providence College, een domini-
caanse universiteit in de Verenigde Staten. Hij is ook onderzoeker bij het Rhode Island Idea 
Network of Biomedical Research Excellence (RI-INBRE). Daarnaast is hij verbonden aan een 
katholieke universiteit in de Filippijnen. 

 

 

 
Sinds de uitbraak van corona is hij op de 
Filippijnen de vaste pandemie-expert in de 
nieuwsstudio’s. Pater Austriaco runt een 
eigen labo in Providence College, waar hij 
bezig is aan een vaccin tegen Covid-19 op 
basis van ontluikende gist. Zijn project heet 
Pagasa, wat in het Filipijns hoop betekent. 
Zijn grote hoop is dat het een goedkoper 
alternatief kan bieden voor 
ontwikkelingslanden. 
 
 
,,Een vaccin voor arme bevolkingen is 
niet alleen ethisch een must, maar ook 
wetenschappelijk’’, zegt pater Nicanor. 

 
Arme mensen wonen vaak in dichtbevolkte  
wijken en gebieden, en dat vinden virussen 
geweldig. Als we het virus willen 
overwinnen, moeten we iedereen 
vaccineren, en vooral de meest 
kwetsbaren. 

 
Vaccin op basis van gist 
Het klinkt misschien gek, maar het ontwikkelen van vaccins op basis van gist is niet nieuw. 
Pater Nicanor Austriaco is er al langer mee bezig, weliswaar totnogtoe in de bestrijding van 
kanker. Nu probeert hij dus een gistvaccin te ontwikkelen voor Covid-19 dat goedkoper en 
gemakkelijker te implementeren is dan de standaardvaccins die momenteel beschikbaar zijn. 

Toen ik vernam voor welke uitdagingen de Filippijnse bevolking zou staan om een 
westers vaccin te verkrijgen en gebruiken, begon ik er zelf aan. 

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


 

 

 
 
Het zal nog vele maanden duren voordat we kunnen bepalen of het effectief is in 
diermodellen, maar we zetten door. De dominicaan heeft een kleine subsidie van Providence 
College die de preklinische stadia van zijn plan voor de ontwikkeling van een vaccin 
ondersteunt. Als het vaccin blijkt te werken bij muizen, zal zijn onderzoeksteam nog heel wat 
sponsorgeld moeten vinden, maar daar is hij nog niet mee bezig. 
 
God heeft ons voorzien van genoeg fondsen om het werk te beginnen. Ik weet dat Hij zal 
voorzien in wat we later nodig zullen hebben als dit werkt. 

• Meer lezen over de dominicaanse universiteit Providence College in Providence 
(Rhode Island, VS) en haar projecten. 

• Steun het onderzoeksproject van pater Nicanor Austriaco en andere projecten van het 
Providence College. 

 

 

 

Oudste zuster ter wereld overleeft corona en wordt 117 

De Franse zuster André Randon 'overleefde' acht pausen én zelfs een coronabesmetting, 

en is de op één na oudste vrouw ter wereld. 
 
De Franse zuster André, Lucile Randon voor de burgerlijke stand, vierde gisteren, donderdag 
11 februari, haar 117de verjaardag. Soeur André, die in het Sainte Catherine Labouré 
bejaardentehuis in het Zuid-Franse Toulon verblijft, is de oudste nog levende Franse vrouw 
en de oudste katholieke zuster wereldwijd. Ze is bovendien de op een na oudste persoon ter 
wereld. De oudste is de Japanse Kane Tanaka die op 2 januari 2021 haar 118de verjaardag 
vierde. 
 
Lucile Randon werd op 11 februari 1904 geboren in Ales, in het zuiden van Frankrijk. Zij werd 
pas op haar 19de gedoopt. In 1944 trad ze in bij de Dochters van Liefde van Sint-Vincentius 
a Paulo, een sociëteit van apostolisch leven die is toegewijd aan de armenzorg. De kranige 
tante maakte drie verschillende Franse republieken en tien pausen (waarvan er nog twee in 
leven zijn) mee.  
 
Coronabesmetting 
Zelfs het coronavirus kreeg zr. André niet klein! Op 16 januari werd de kranige tante, die 
blind is, positief getest op de aanwezigheid van het coronavirus. Ze vertoonde geen 
symptomen, maar moest uiteraard wel in quarantaine. Nee, ik was niet bang, want ik ben niet 
bang om te sterven, zei de zuster doodgemoedereerd in een interview met een ploeg 
van France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ze zou naar eigen zeggen gelukkig zijn als ze 
kan worden herenigd met haar grote broer, grootvader en grootmoeder. 

De directie van het tehuis heeft Soeur André intussen genezen verklaard. Ze heeft veel geluk 
gehad. Ze is heel kalm en kijkt ernaar uit om donderdag haar 117de verjaardag te vieren, 
bevestigde een woordvoerder van het tehuis. Op het feestje zijn vanwege de besmettings-
risico's minder medebewoners aanwezig dan in voorgaande jaren. 

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

■ Woensdag 17 februari 2021 
 Aswoensdag 

■ 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. 

 
■ Iedere zaterdag in de maanden maart 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 25 juli 2021 
 Werelddag voor grootouders en senioren. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hoeveel geluk wordt niet vertrapt, 
doordat de meeste mensen in de lucht kijken 

en niet letten op wat voor hun voeten ligt!! 



 

 

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 
4382 LC  VLISSINGEN 
secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl 
 
Telefoon in noodgevallen 

► 06 53 63 71 30 
 

 
Pastores 

(telefonisch ook bereikbaar via de 
beide secretariaten): 

Fons van Hees, Thaddy de Deckere, 
Ria Mangnus, Alida van Veldhoven en 

Wiel Hacking 
de persoonlijke e-mailadressen en 

telefoonnummers vindt u hier 
 

Parochiebijdragen 
Middelburg 

NL42 INGB 0000 6586 70 
t.n.v. H. Maria Parochie 

Walcheren 
Vlissingen 

NL28 INGB 0008 0339 29 
t.n.v. H. Maria Parochie 

Walcheren 
 

Bijdrage aan Caritas Walcheren 
NL82 RABO 0117 0296 61 

 
 

 
Aanmelden voor deze gratis nieuwsbrief? Afmelden? Nieuw e-mailadres? 

 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! 
 

14-23-109-a100 
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