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Inzegening pastorie in Middelburg 

Donderdag 11 februari is de pastorie aan de Lombardstraat in Middelburg 

ingezegend door emeritus-pastoor Paul de Maat. Namens het bestuur was 
waarnemend pastoor Paul Verbeek aanwezig. Twee dames uit Vlissingen en 
Middelburg,  Anja van Oers en Sonja van Kempen vertegenwoordigden de beide 
kernen. 
 
Vanwege de Coronamaatregelen moest het aantal aanwezigen helaas tot dit minimum 
beperkt blijven. Zoals bij elke huiszegen hebben we samen gebeden om Gods zegen 
over de bewoner(s) en voor de mensen die in het huis binnenkomen of er te gast zijn.   
 
De evangelietekst die gelezen werd was Lucas 10, 38-42, het bezoek van Jezus aan 
Martha en Maria. De psalm die daar goed bij paste is psalm 15: ‘Heer, wie mag te gast 
zijn in uw tent?’  
 
In een korte overweging legde Paul een betekenisvolle verbinding tussen deze twee 
teksten. Martha en Maria ontvingen de Heer Jezus in hun woning. Door aan de voeten 
te gaan zitten van Jezus en te luisteren naar Zijn woorden vond een omkering plaats en 
werd zij de gast van Jezus. Zij had ‘het beste deel’ gekozen. Dit gebeurt wanneer wij in 
gebed de Heer uitnodigen in ons huis en vervolgens luisteren naar de woorden die we 
vernemen door onze lezing van de Heilige Schrift en in ons gebed. Dan worden wij tot 
Zijn gast en ontvangen wij zijn gaven, zoals wijsheid, genade en vrede.  
 
De emeritus pastoor wees ook op het belang van het woord ‘vrede’ dat verschillende 
malen in het gebed voorkwam. Het is een gebed om de vrede die de Heer ons schenkt 
en die niemand ons kan afnemen. Moge die vrede ons aller deel zijn! De inzegening, 
waarbij ook een rondgang door het huis voor de besprenkeling met wijwater plaatsvond, 
werd afgesloten met een verfrissing en gezellig samenzijn. 
 

Pater Thaddy de Deckere mmh (parochie vicaris)
 

 



 

Lezingen bij de Eerste zondag van de 40 dagentijd 2021, B- 
jaar, 21 februari 
Genesis 9, 8-15; Antwoordpsalm 25; T.L. 1 Petrus 3, 18-22 en 
H. Evangelie volgens Marcus 1,12-15 

 
 
Tekst: René Heinrichs, aalmoezenier b.d. 
 
 
We leven al een jaar in de /coronatijd met twee maanden opheffing van de lockdown. Er 
komt een golf ellende over ons heen en velen denken dat we met zijn allen ondergaan. 
Veel onheilsberichten worden over ons uitgestrooid. Ik hoef ze niet allemaal te herhalen 
hier. Is er wel redding hiervan mogelijk? Wie redt ons? 
 
In de Bijbel, in het boek Genesis lezen we vandaag een parallelverhaal over 
vernietiging dat bijna een vol jaar duurt. God is het beu dat mensen zich afkeren van 
hem, de wereld naar de verdoemenis helpen door hun egoïstisch gedrag en hij besluit 
om die wereld te vernietigen. Maar toch gaat hij de wereld niet helemaal vernietigen. Hij 
draagt Noach, die niet helemaal alleen overblijft zoals Sebastiaan Chabot beweerde in 
een praatprogramma op televisie afgelopen week, op om een boot te maken van 150 
meter lang, 25 meter breed en 15 hoog. Hij moet dan met zijn vrouw, drie zonen en hun 
vrouwen en vele dieren zowel reine als onreine daarin plaatsnemen voordat God het 40 
dagen en nachten laat regenen en de aarde laat overstromen! Maar dat stopt een keer. 
Na bijna een jaar is de aarde weer droog en kan Noach opnieuw beginnen. Als teken 
daarvan verschijnt de regenboog. In de Joodse uitleg staat dat aan de ene kant van de 
boog het water staat en aan de andere kant het vuur, het licht. En God verbindt die Het 
zien van een Regenboog ontlokt bij mij elke keer weer een kreet van verwondering. De 
Regenboog telt meer heldere kleuren dan donkere kleuren. De Regenboog is een 
optimistisch teken, een teken van Gods Reddende trouw aan ons. 
 
Zo is ons leven ook getekend door tegengestelde eenheden die bij elkaar horen: vuur 
en water, feest en verdriet, vrolijkheid en ernst, geboorte en dood, Carnaval en Vasten, 
feesten en je onthouden van feesten etc. 
 
In het kerkelijk jaar is nu de periode van onthouding aangebroken. Geen bloemen op 
het altaar, geen uitbundige orgelmuziek, en de kleur paars. De ernst tekent dit 
liturgische deel van het jaar. Deze ernst loot niet gelijk met onze beleving van de tijd. 
We moeten al bijna een jaar ons onthouden van allerlei zaken die ons leven 
aangenaam maken, ja zelfs van wezenlijk noodzakelijk sociaal gedrag. Ter 
compensatie van al deze onthoudingen zijn velen zich gaan bezig houden met taarten 
bakken etc. thuis in navolging van de bakwedstrijden op televisie voor kinderen en 
volwassenen. De Coronakilo’s vliegen eraan (maar niet eraf want de sportscholen zijn 
dicht). Of mensen steunen de plaatselijke horeca door zich aan te sluiten bij initiatieven 
om thuis te koken samen met de kok van een restaurant etc.  Het leven zit vol met ernst 
heden ten dage en vol met onthoudingen. Is deze periode van 40 dagen dan nog 
welzinvol, of zinloos? 
 
Ik denk dat we deze 40 dagen erg zinvol kunnen maken. Het zou deugd kunnen doen 
om elke dag een half uur te besteden aan zelfonderzoek, om eens te onderzoeken hoe 
het met je ziel staat, wat je drijft o te doen wat je doet, om te zeggen wat je zegt, om te 
voelen wat je voelt, om te zien of je verhard bent  onder een dikke laag ijs en sneeuw 
etc. Zoals Jezus die 40 dagen in afzondering ging in de  woestijn. Normaal is dat geen 
plek waar je graag wilt zijn, waar je praktisch helemaal alleen bent. 



 

Een plek die je tot wanhoop kan drijven door het eentonige landschap en het gebrek 
aan afwisseling. Jezus onderzoekt wat zijn doel in het leven is, wat zijn leven zin geeft, 
of hij echt geroepen is door God zoals Johannes hem duidelijk maakte bij de doop. Hij 
komt dan een drietal demonen tegen, een drietal ervaringen die hem verleiden om af te 
slaan van zijn echte pad. Hij wordt verleid om zich over te geven aan Macht, aan 
Kapitaal, aan Zelfdunk, en goede naam omwille van een goede naam. En toch ligt zijn 
roeping niet daarin. Hij onderzoekt zichzelf 40 dagen. Hij ontdekt dat het leven groter is 
dan hijzelf, dat het niet om hem draait maar om wat god wil.: leven om elkaar gelukkig 
te maken, anderen gelukkig te maken, te laten leven. De Bijbelschrijver Marcus zegt dat 
Jezus ontdekt dat hij het goede nieuws van God redt aan de mensen moet gaan 
vertellen. Het gaat om redding van elkaar door Gods kracht heen. God zal de wereld 
NIET vernietigen ook al doet de mens daartoe nog zo zijn best (klimaatproblemen, 
overbevissing, ecologische rampen, uitbuiting van de aarde, Corona, Ebola etc.) maar 
juist redden. Daartoe roept hij ons op. God verklaart zich solidair met de aarde vanuit de 
hemel, de Regenboog als symbool hiervan, nu wij nog! En dat kan heel kleinschalig: 
door elkaar te steunen in de straat waar we wonen; om grotere schaal door het 
opzetten van een kredietbank om horecaondernemers te redden niet tegen uitzuigende 
voorwaarden mar om echt te redden  -de initiatieven zijn er al-, en op nog grotere 
schaal om ons in te zeten voor de armere landen die zich geen Coronavaccins kunnen 
veroorloven bijvoorbeeld. Er zijn duizenden initiatieven op deze gebieden. Deze 
nieuwsbrief laat dat bijna elke uitgave zien! 
 
Dus wegdenken van onze ellendige toestand, ons vullen met de positieve gedachten 
vanuit de Schrift en geloof. Misschien en medicijn tegen alle depressies bij de jongeren 
die vastlopen in een spiraal van onthoudingen en gemis?? Verklaar je solidair met God, 
maak gebruik van jouw talenten en ieder heeft die, zuiver die uit en kom in beweging. 
Zo kan de 40 dagentijd een reinigingstijd worden om ons hart weer te laten 
spreken. Laten we daarmee nu beginnen! 
 
 

 



 

Vastenactie ‘Werken aan je toekomst’ (deel 2) 

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: Hernieuwde kennismaking met het project  
 
Vorige week vertelden we u over de reden van het continueren van het project 2021. 
Deze week geven we u een kort resumé van het project van vorig jaar. 
 
‘Werken aan je toekomst’ staat in het 
teken van beroepsonderwijs en 
ondernemerschap in 
ontwikkelingslanden. Een gedegen 
opleiding immers stelt mensen in staat 
een redelijk inkomen te verdienen of een 
eigen bedrijf op te zetten.  
 
Met hulp van Vastenactie volgden al 
ruim vierduizend mensen de afgelopen 
vier jaar een beroepsopleiding en 
kregen meer dan tienduizend jongeren 
basis of voortgezet onderwijs. Met de 
Vastenactiecampagne 2020-2021 willen 
we nog veel meer mensen een steuntje 
in de rug geven, om hen te helpen op 
eigen benen te staan en voor zichzelf en 
hun familie te zorgen. 
 

Foto: © Vastenactie 2021 

 
Miljoenen mensen doen ongeschoold, slecht betaald werk, vaak in onacceptabele 
omstandigheden. Veel mensen leven in armoede ondanks dat ze een betaalde baan 
hebben. Een goede opleiding kan daar verandering in brengen en ze in staat stellen 
een fatsoenlijk inkomen te verdienen. Onderwijs is dus erg belangrijk. 
 
Tegenwoordig gaat ruim 91 procent van de kinderen in ontwikkelingslanden naar 
de basisschool. In 2000 was dat nog maar 54 procent. Er is dus al veel bereikt, 
maar nog altijd gaan 57 miljoen kinderen niet naar school. En net als in Nederland 
hebben ook mensen in ontwikkelingslanden niet genoeg aan basisonderwijs. Om een 
goede baan te vinden en uit de armoede te komen heb je ook daar een vervolgopleiding 
nodig.  
 
Naast een vakopleiding helpt Vastenactie ook jongvolwassenen met het opstarten van 
een onderneming. 
 
In 2020-2021 steunt Vastenactie projecten die beroepsonderwijs aanbieden, onder 
andere in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. Voor veel (jonge) mensen zijn 
vakscholen te ver weg. Anderen, die wel een opleiding hebben gevolgd, vinden op het 
platteland waar ze wonen geen werk. Zij krijgen steun bij het opstarten van een eigen 
onderneming. Met deze projecten stellen we mensen in staat te werken aan een betere 
toekomst.  



 
 
 
 

 
 

 

Steunt u ons Vastenactieproject via Vastenactie Heilige Maria 
Parochie Walcheren 

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

 

 

 
 
 
Volgende week: Wat ons beweegt. 
 
 
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 

 

 
 
 
 
 
 
 

Oproep 

De afgelopen periode ontvingen we van meerdere abonnees de klacht, dat de 

toegezonden nieuwsbrief niet geopend kon worden. Wij vinden dat 
vanzelfsprekend heel vervelend en proberen er alles aan te doen om dit te 
voorkomen. 
 
De redactie is hierbij enerzijds afhankelijk van techniek, maar anderzijds ook van u als 
lezer. Heeft u ook gemerkt dat de nieuwsbrief niet geopend kon worden? Laat het ons 
dan weten en stuur uw klacht naar het volgende adres: rkwalcheren@zeelandnet.nl 
 
Dank voor uw gewaardeerde medewerking. We houden u uiteraard op de hoogte! 
 

Eindredactie nieuwsbrief 
 

mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl
mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 
 
 
 

Aswoensdag anders dan anders door Corona 

D
it jaar was Aswoensdag week anders dan anders. Ook tijdens de  vieringen in 

zowel de HH. Petrus- en Pauluskerk waar emeritus-pastoor Paul de Maat voorging 

als in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen waar pastor Ria Mangnus voorging 

golden bekende en onbekende beperkingen, ingegeven door het Coronavirus, dat 

ons leven al zo lang beheerst. 

 

 

Tekst: Peter Vrancken 

 

 

Natuurlijk was er de registratie bij de 

ingang van de kerk en natuurlijk 

droegen alle bezoekers het welbekende 

mondneuskapje. Maar meest opvallende 

was het achterwege blijven van het 

askruisje. Over het askruisje circuleren 

vele betekenissen. Een opvallende luidt 

als volgt: het askruisje wordt gegeven 

als openbare boetedoening, omdat 

eigenlijk iedereen in het af gelopen jaar 

wel eens iets doet wat niet helemaal 

door de beugel kan. Dit  werd rond 1200 

door Rome voorgeschreven.. Hiervoor 

kregen alleen de vrouwen een kruisje op 

hun voorhoofd. En bij de mannelijke 

bevolking ging het beduidend 

rigoureuzer :daar werd  e as over hun 

hoofd uitgestrooid. 

 
Foto: Marion Cloet

 
Maar het bekende askruisje bleef dit jaar achterwege. Corona. In plaats daarvan 
werden enkele korrels as na verbranding van buxustakjes op het hoofd van de 
kerkgangers gestrooid. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

De weg van Aswoensdag naar Pasen 

A
swoensdag is het begin van een weg van veertig dagen die ons bij het 

Paasmysterie zal brengen. 
 
 
Tekst: Francis Hildebrand Vandermaelen, katholiek priester en archimandriet (Kerknet) 
 

Doorheen de eeuwen heeft de Kerk dit traject beschouwd als een tijd van geloof en 
bekering voor catechumenen op weg naar het doopsel, maar geleidelijk aan werden alle 
gelovigen uitgenodigd deze weg van geestelijke vernieuwing te gaan, om hun leven 
steeds meer in overeenstemming te brengen met dat van Christus. Zo wordt de tijd die 
aan Pasen voorafgaat een tijd van innerlijke verandering. 
 
De veertigdagentijd 
De Kerk noemt deze periode ‘de veertigdagentijd’, met een duidelijke verwijzing naar de 
Schrift, waarbij het symbolische getal 40 verwijst naar de meest markante punten van 
de geloofservaring van het Godsvolk. Het verwijst naar geduldige volharding, 
beproeving en gerijpte beslissingen. We zien dit getal herhaaldelijk opduiken in de 
geschiedenis van Noach (de zondvloed), vervolgens bij Mozes op de berg Sinaï en 
tijdens de veertig jaren dat het volk optrok door de woestijn naar het beloofde land, dan 
weer veertig dagen voor Elia om God te ontmoeten op de berg Horeb, veertig dagen 
boetedoening voor de inwoners van Ninive. Veertig jaar is ook het getal regeringsjaren 
van de drie eerste koningen van Israël: Saul, David en Salomo. Ook de psalmist brengt 
in psalm 95 de bijbelse tocht van 40 jaar in herinnering. Ten slotte zien we in het 
Nieuwe Verbond hoe Jezus in deze traditie van ‘veertig’ zich in de woestijn voorbereidt 
op zijn zending. Zijn bekoringen herinneren aan die van het joodse volk en wederom 40 
dagen onderricht de Heer zijn leerlingen vooraleer naar de Vader terug te keren en de 
Heilige Geest te zenden. De liturgie van de vasten wil aldus in het licht van deze lange 
Bijbelse ervaring de waarde van deze symbolische periode van veertig dagen 
bestendigen en actualiseren in navolging van Jezus. 
 
Een tweeslachtige tijd 
Deze tijd is een tijd van bijzondere Godsnabijheid, maar ook van innerlijke strijd en 
bekoring. Dit is ook eigen aan de Kerk en aan elke christen afzonderlijk, die door de 
woestijn van de wereld en de geschiedenis gaat. In de woestijn hebben we als 
gelovigen zeker de gelegenheid een diepe Godservaring op te doen die ons sterkt, 
maar er is ook het negatieve aspect van de werkelijkheid die ons omgeeft, van een 
cultuur die de mens opsluit in een materialistische horizon van het bestaan en die ons 
iedere verwijzing naar het transcendente ontneemt. Toch kan deze veertigdaagse 
woestijntijd ons evenzeer omvormen in een tijd van genade omdat wij de zekerheid 
hebben dat God uit de hardste steen levend water kan doen ontspringen dat ons laaft 
en vernieuwt. 
 
In zak en as 
Om te tonen dat ze bereid zijn deze veertigdaagse woestijntocht te beginnen, lieten 
christenen vanouds hun hoofden met as bestrooien. Dit gebruik verklaart meteen de 
naam ‘Aswoensdag’. Later werd dit ritueel vereenvoudigd tot het geven van een 
askruisje. De coronatijd brengt ons echter terug tot het oorspronkelijke ritueel waarbij de 
priester, zonder de persoon aan te raken, as strooit over het hoofd van de boeteling. 



 
 
 
 

Met dat aloude ritueel heeft de Kerk, aan het begin van de lente, vroeg christelijke 
gebruiken willen kerstenen. We denken hier aan de voorjaarsvuren om de winter te 
verbranden waarbij de as op de akker werd uitgestrooid om de vruchtbaarheid van de 
gewassen te bevorderen. 
 
As strooien over het hoofd is een teken van verslagenheid om het eigen falen, vandaar 
‘in zak en as zitten’. Deze uitdrukking wordt nog steeds gebruikt als mensen zich geen 
raad meer weten. Ze heeft ook goede Bijbelse wortels. 
 
We lezen in het Oude Testament dat als mensen rouwen, ze in jutezakkenkleding gaan 
zitten en zich met as bestrooien en net als Abraham (Gn 18, 27) erkennen ‘stof en as te 
zijn’. Ook de middeleeuwse mystica Hildegard von Bingen noemt zichzelf ,,een zwakke 
mens, van as tot as, van leem tot leem.’’ In onze tijd waarin veel mensen denken dat 
alles maakbaar is en zichzelf als god wanen, roept de as ons in herinnering dat we 
vergankelijk zijn: ,,Mens, gedenk dat gij stof zijt, en tot het stof der aarde wederkeert.’’ 
(Gn 3, 19) Alles gaat voorbij. God alleen blijft. ,,Bekeer u en open uw hart voor het 
Evangelie.’’ (Mc 1, 15) Kom tot innerlijke verandering en heb oog voor waar het in het 
leven echt om gaat. Het wordt een tijd van 'ontmaskering'. In deze coronatijd weten we 
beter dan ooit, dat dit een bevrijding betekent. 
 
Dit groeiproces van bevrijding en vruchtbaarheid wordt stilaan een ingehouden vreugde 
die, door de liturgie als pedagogische moeder, op subtiele wijze wordt vertolkt door het 
weglaten van het ‘alleluia’. Sluimerend als een in de grond verborgen krokus, zal het 
tijdens de paasnacht ontspringen als een frisse paasbloem en met een jubelende toon 
de verrezen Heer aankondigen in het evangelie. 
 
Vasten – bidden – delen 
Vanuit het evangelie van Aswoensdag worden ons daarvoor drie remedies 
aangeprezen: lichamelijk vasten, bidden en broederlijk delen. Het vasten is heilzaam, 
ook voor ons lichaam en maakt ons tegelijk een beetje los van de dingen die ons 
gemakkelijk verslaven. Door er een tijdje afstand van te nemen, ontdekken we weer dat 
ze gave van God zijn en kan onze vrijwillige lichamelijke honger, onze honger naar God 
wat aanscherpen. Dat maakt ons dan meteen klaar om te bidden en ons zoals Mozes in 
het brandend braambos neer te buigen voor de Heer; want in het gebed ontdekt de 
mens de kern van zijn bestaan. Er gaat nu voor hem een nieuwe wijde wereld open 
waardoor hij ook meer zorg gaat dragen voor de gaafheid van de schepping, maar 
bovenal nog voor alle mensenkinderen die ook Gods kinderen zijn en dat helpt ons dan 
weer broederlijk te delen. Zo voltrekt zich de ‘metanoia’, de innerlijke verandering, de 
geboorte van een nieuwe mens van binnenuit en dat is Pasen: opstaan en verrijzen. 
Dat is ook de hemel: de plaats waar niemand nog een masker draagt, want men heeft 
er genoeg aan het heilig Aanschijn, het open gelaat van God. 
 
 

  
Mailen met de redactie? 

Dat kan nog alleen via rkwalcheren@zeelandnet.nl 
 

Wilt u dit adres ook opnemen in uw adresboek? 
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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 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 



 
 
 
 

Nieuwsbrief Bisdom Breda 
februari 2021 
‘Lockdown en vasten, aanpassen of groeien’? 

,,De veertigdagentijd nodigt uit om naar onze gewoontes te kijken, opnieuw en 

bewust in ons hart te kijken en ontdekken wat ons nog dichter bij God brengt.’’ 
Dat zegt bisschop Liesen in de Bisdom Nieuwsbrief die eergisteren, Aswoensdag, 
verscheen. 
In de nieuwsbrief is aandacht voor de activiteiten die tot en met de Goede Week voor 
Pasen in het bisdom plaatsvinden. Ook is er een verslag te lezen van het WJD@Home 
initiatief van het Bisdom Breda, het aftrapmoment voor de Wereldjongerendagen die in 
2023 worden gehouden. 
 
Katholiek onderwijs 
In een artikel over katholiek onderwijs gaat projectmedewerker Rosalina Boer – Wirken 
in op kansen die kunnen worden benut. Rosalina: ,,Het katholiek-zijn van de school 
gaat zoveel verder dan enkel praten en leren over Jezus. Voor dat deel kan juist de 
Kerk weer een belangrijke rol spelen en dat raakt de doelstellingen van de missionaire 
Kerk.’ 
 
Conferentie Missionaire parochie 
In de nieuwsbrief wordt ook Harm Ruiter, de nieuwe projectcoördinator voor de 
conferentie ‘De Missionaire parochie’ gepresenteerd. ,,Missionair zijn gaat op zich niet 
om iets nieuws,’’ legt Harm uit. ,,De Kerk is altijd missionair geweest. Het behoort tot 
haar wezen. Vroeger zond de Kerk in Nederland missionarissen uit naar andere 
continenten. We zijn misschien het besef kwijtgeraakt dat we ook in ons eigen midden 
missionair zijn.’’ 

▪ Lees de Bisdom nieuwsbrief digitaal; 
▪ Neem een abonnement op de papieren versie van de nieuwsbrief. 

 
Bron: Bisdom Breda; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken 

 
 
 
 

Veertigdagentijd begonnen 
17 februari, woensdag jl., was het Aswoensdag. 

Het begin van de veertigdagentijd. 

We mochten het teken van de as ontvangen, 

teken en erkenning van ons mens zijn: 

Stof zijt gij; en tot stof zult gij wederkeren 

In dat besef  bidden wij, dat we in de verstilling van de komende 40 dagen als nieuwe 

mensen het mysterie van Pasen  kunnen vieren. Mogen de komende 40 dagen 

vruchtbaar zijn. 

Ria Mangnus, pastor 

https://www.bisdomvanbreda.nl/wp-content/uploads/2021/02/2021-1_Nieuwsbrief-Bisdom-Breda_004.pdf
https://www.bisdomvanbreda.nl/nieuwsbrief/


 

 

 

 

 

 

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 



 

 

Boodschap van paus Franciscus voor de Veertigdagentijd 
2021 

In zijn boodschap voor de Veertigdagentijd vraagt paus Franciscus om op weg 

naar Pasen Jezus in herinnering te houden, die ,,zich heeft vernederd, 
gehoorzaam werd tot de dood, tot de dood aan een kruis’’ (Fil. 2, 8). ,,In deze tijd 
van bekering hernieuwen wij ons geloof, putten wij het “levende water” van de 
hoop en ontvangen wij met een open hart de liefde van God, die ons verandert in 
broeders en zusters in Christus’’, zegt de paus. 
 
Hij schrijft in zijn boodschap dat ,,wij in de Paasnacht onze doopbeloften hernieuwen 
om dankzij de werking van de Heilige Geest als nieuwe mannen en vrouwen herboren 
te worden. Maar de tocht van de Veertigdagentijd staat, zoals de gehele pelgrimstocht 
van het christelijk leven, geheel in het licht van de verrijzenis, die de gevoelens, de 
houdingen en de keuzes van wie Christus wil volgen, bezielt.’’ 
 
Vasten, bidden, geven 
Paus Franciscus noemt vasten, bidden en geven een voorwaarde bij het laten zien van 
bekering in de Veertigdagentijd. ,,De weg van de armoede en onthouding (het vasten), 
de aandacht en zorgende liefde voor de gewonde mens (de aalmoes) en een dialoog in 
kinderlijk vertrouwen met de Vader (het gebed) maken het ons mogelijk een oprecht 
geloof, een levende hoop en een daadwerkelijke liefde voor te leven.’’ 
 
Geloven, hopen, liefhebben 
De paus omschrijft in zijn boodschap voor de Veertigdagentijd ieder moment van het 
leven een tijd om te geloven, te hopen en lief te hebben. ,,Moge de oproep om de 
Veertigdagentijd te beleven als een tocht van bekering, gebed en samen delen, ons 
helpen, zowel als gemeenschappen als individuen, het geloof te doen herleven dat 
komt van de levende Christus, de hoop die door de adem van de Geest wordt bezield, 
en de liefde waarvan de onuitputtelijke bron het barmhartige hart van de Vader is’’, 
aldus de paus. 

▪ Lees hier de boodschap van paus Franciscus voor de Veertigdagentijd 2021. 
 

Bron: Bisdom Breda; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken 
 

 

 

 

 

 

 

Vespers in de Veertigdagentijd 

In de Veertigdagentijd organiseert de Raad van Kerken wekelijks een 

oecumenische vesper in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. Een moment van 
aandacht en bezinning op weg naar Pasen. De Vesper begint steeds om 19.30 
uur. 
 
 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2021/02/Boodschap-paus-Franciscus-voor-de-Veertigdagentijd-2021-def.pdf


 

 

Vaticaan: 'Wereld moet zich bezinnen over de ouderenzorg' 

Een van de belangrijke lessen van de coronapandemie is dat wij moeten ernaar 

streven om ouderen meer en betere thuiszorg op maat te geven. 
 
 
Tekst: Philippe Keulemans (Kerknet) 
 
 
Niet alleen in onze rust- en verzorgingstehuizen, maar ook wereldwijd heeft de corona-
pandemie een zware tol geëist bij de senioren. Volgens het Vaticaan moet dat een 
aansporing zijn om ons te bezinnen over de manier waarop wij in onze samenleving 
omgaan met ouderen. De oproep werd in Rome gelanceerd bij de voorstelling 
van Ouderdom: onze toekomst - Ouderen na de pandemie, een gezamenlijk document 
van de Pauselijke Academie voor het Leven en het Dicasterie voor de Bevordering van 
de Integrale Menselijke Ontwikkeling. Het onderzoekt welke lessen wij kunnen trekken 
uit de pandemie op het vlak van de ouderenzorg. En het doet een aantal aanbevelingen 
voor de verbetering van de maatschappelijke en pastorale zorg voor ouderen. 
 
‘Bloedbad’ onder de ouderen 
Tot op vandaag zouden meer dan 2,3 miljoen oudere mensen overleden zijn aan het 
coronavirus. De meerderheid daarvan was ouder dan 75. Wij kunnen spreken van een 
echt bloedbad onder ouderen, stelde aartsbisschop Vincenzo Paglia, de voorzitter van 
de Pauselijke Academie voor het Leven, bij de voorstelling van het rapport. Het 
merendeel van de coronaslachtoffers onder de senioren raakte besmet in 
zorginstellingen, terwijl uitgerekend die plaatsen de meest kwetsbaren uit onze 
samenleving extra hadden moeten beschermen. Daarom roept het document op tot een 
diepgaande mentaliteitsverandering, maar ook van de benadering van de zorg voor 
ouderen. Mgr. Paglia verwees onder meer naar een studie van de Universiteit van Tel 
Aviv over de zorg in Europa, die duidelijk heeft gemaakt dat het aantal oudere 
slachtoffers hoger lag naarmate in een land meer bedden in rusthuizen ter beschikking 
zijn. Het aan de kant schuiven van ouderen om louter productieve redenen, heeft een 
onschatbare armoede veroorzaakt en resulteerde in een onvergeeflijk verlies van 
wijsheid en menselijkheid. 
 
Herstel van de banden tussen generaties 
De Franse pater Bruno-Marie Duffè, secretaris van het Dicasterie ter Bevordering van 
de Integrale Menselijke Ontwikkeling, erkende dat wij met een niet eerder geziene 
noodsituatie werden geconfronteerd. Maar die heeft meteen ook onmiskenbaar en 
pijnlijk duidelijk gemaakt dat wie niet langer deelneemt aan de economische 
productieprocessen niet langer als een prioriteit worden beschouwd. Hoewel zij veel 
kwetsbaarder waren, kregen zij vaak pas na de productieve mensen de nodige zorg. De 
pandemie heeft ons duidelijk gemaakt hoe de banden tussen de verschillende 
generaties verbroken zijn. Duffè vestigde ook de aandacht op de gevolgen van het 
beperken van het bezoek aan senioren. Dat heeft bij soms ook geleid tot psychische 
stoornissen. Mensen, en vooral ook senioren, kunnen ook sterven aan een ander virus: 
dat van het verdriet. 
 
Het document met als titel: Ouderdom: onze toekomst pleit voor het herstel van de 
menselijke waardigheid van iedereen, zonder onderscheid. Het roept ook alle mensen, 
instellingen en overheden op om zich tot het uiterste in te spannen opdat de groeiende 
groep ouderen thuis kunnen blijven wonen en in ieder geval in een vertrouwde 
omgeving, die meer op een huis dan op een ziekenhuis lijken. 

https://www.kerknet.be/auteur/philippe-keulemans
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/02/09/0085/00173.html


 

 

Het document is blij met de institutionalisering van de zorg voor de ouderen, maar 
benadrukt dat wij dit nooit als enige mogelijke oplossing mogen beschouwen om voor 
kwetsbaren te zorgen. 
 
Te vaak illustreert zo’n institutionalisering een gebrek aan bezorgdheid en gevoeligheid 
voor de zwakken. Het waarschuwt ook voor een wegwerpcultuur, die ouderen almaar 
sterker dreigt te isoleren. 
 
Verdere ontwikkeling van de thuiszorg is cruciaal 
Tegen de achtergrond van de risico’s waarmee ouderen te kampen krijgen, zoals 
eenzaamheid, desoriëntatie en daaruit voortvloeiende verwarring, verlies van geheugen 
en identiteit, en cognitieve achteruitgang, is het document een pleidooi voor de 
volledige eerbiediging van de waardigheid van ouderen, ook al is hun pad vaak 
gekenmerkt door lijden. Dat kan onder meer door het herdenken van de ouderenzorg, 
waarbij onze bejaarden meer vormen van zorg op maat aan huis kunnen krijgen, tot en 
met ziekenhuisopname thuis. 
 
 
 
 
 

Luisterend Oor van start 

Zeker nu, in Coronatijd, is het fijn om eens iemand te spreken. Ieder mens heeft 

een stukje aanspraak en gezelligheid nodig of wil eens fijn het hart luchten. Juist 
als Kerk willen we een gemeenschap vormen en onderling contact is daarvoor 
belangrijk. 
 
Het vormingscentrum van het Bisdom Breda, het Sint Franciscuscentrum, heeft een 
aantal parochianen gevormd om als vrijwilligers medegelovigen te woord te staan met 
een open hart. Zij zien er naar uit om met u in gesprek te gaan. Of je nu kleine of grote 
zorgen hebt, iedereen, gelovig of niet, kan contact opnemen. Het streven is dat een 
vrijwilliger in een vergelijkbare situatie u te woord staat. Dus een weduwe wordt in 
contact gebracht met een vrouw die ook haar man heeft verloren en een echtpaar met 
een echtpaar. Als u dat fijn vindt, wordt het gesprek afgesloten met een gebed. Het is 
voor veel mensen een geruststelling om te weten dat hun zorgen en intenties in Gods 
hand liggen en dat Hij ons niet alleen laat. 
 
Jezus heeft beloofd: ,,Waar twee of meer in mijn naam samenzijn, daar ben ik in hun 
midden.’’ (Matteüs 18, 20). In eerste instantie nemen de vrijwilligers per telefoon of via 
videobellen contact op. Indien gewenst kan er ook 'live' met elkaar worden afgesproken. 
 
Neem contact op door een mailtje te sturen naar: 
gesprek@sintfranciscuscentrum.nl of door het formulier in te vullen op: 
www.sintfranciscuscentrum.nl/gesprek. 
 

Bron: Nieuwsbrief vicariaat Middelburg ; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken

mailto:gesprek@sintfranciscuscentrum.nl
http://www.sintfranciscuscentrum.nl/gesprek
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De nieuwsbrief kijkt verder dan 

alleen de parochiegrenzen! 

 



 

 

Online avondbijeenkomst over de Heilige Jozef 

Graag nodigt het Sint Franciscuscentrum u uit voor een online avondbijeenkomst 

over de Heilige Jozef, op 25 februari 2021, van 19.30 uur tot 20.45 uur. Vicaris Paul 
Verbeek verzorgt de inleiding. Hij gaat in op de betekenis van de heilige Jozef voor de 
gelovigen en op de verering van deze heilige. 
 

Door wie? 

Vicaris Verbeek is bisschoppelijk vicaris van het bisdom Breda en pastoor van de 

Lievevrouweparochie te Bergen op Zoom. Hij werkte mee aan Van Allerheiligen tot Kerstmis: 

bidden in tijden van afstand en verwachting (Baarn, 2020) en aan het gebedenboekje Van 
Maria Lichtmis tot Pinksteren: Bidden in onzeker tijden, met hierin een bijdrage van hem over 
Sint Jozef. 
 
Voor wie? 

Allen, gelovigen en geïnteresseerden zijn van harte welkom.  
 
Sint Jozefjaar 
Deze avond is de eerste activiteit die het Sint Franciscuscentrum organiseert in het kader 
van het Sint Jozefjaar. Paus Franciscus riep op 8 december 2020 het jaar 2021 uit tot Sint 
Jozefjaar. De aus maakte dit bekend in zijn apostolische brief Patris Corde (Lees hier Patris 
Corde in het Engels). Hij koos voor 8 december (het Hoogfeest van de Onbevlekte 
Ontvangenis van Maria) omdat paus Pius IX op 8 december 1870 de heilige Jozef uitriep tot 
patroon van de Kerk. Het Sint Jozefjaar ging onmiddellijk van start. Het sluit op 8 december 
2021. 
 

In het Jozefjaar vraagt paus Franciscus speciale aandacht voor de rol van de heilige Jozef 
als patroonheilige van arbeiders en beschermer van vluchtelingen. De corona-pandemie 
heeft een rol gespeeld bij het uitroepen van het Jozefjaar. Tijdens de pandemie werd 
duidelijk hoe belangrijk de rol van gewone mensen als verpleegkundigen, 
schoonmaak(st)ers, vuilnisophalers en medewerk(st)ers van supermarkten is. Zij verschijnen 
nooit in de media. Door hun aanwezigheid en hun trouwe plichtsvervulling maken zij tijdens 
de pandemie het menselijk samenleven mogelijk. Zij kunnen zich spiegelen aan de heilige 
Jozef die zonder een woord te zeggen deed wat van hem gevraagd werd. ,,Hij is een 
onopvallende man die dagelijks, discreet en in het verborgene aanwezig is’’, aldus paus 
Franciscus. De Kerk stimuleert in dit Jozefjaar de devotie tot deze heilige. 

 
Inschrijven en kosten 

U kunt zich aanmelden door het invullen van het inschrijfformulier op de website van het Sint 

Franciscuscentrum. Na aanmelden ontvangt u, uiterlijk op de dag zelf, een link waardoor u 

toegang krijgt tot de bijeenkomst. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Een 
vrijwillige bijdrage is welkom, over te maken op Rabobank NL91RABO0158784022 o.v.v. 
Sint Jozef. 
 
Graag ontmoeten wij u online op donderdag 25 februari 2021. 



 

 

  

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

■ Iedere woensdagavond tot en met 24 maart om 19.30 uur 
De Raad van Kerken Vlissingen organiseert wekelijks een oecumenische vesper in de 
Sint Jacobskerk. Een moment van aandacht en bezinning op weg naar Pasen 

 
■ Zaterdag 27 februari 2021 

Jong Katholiek, de landelijke jongerenorganisatie van de Nederlandse bisschoppen-
conferentie, houdt vandaag een landelijke inspiratiedag voor jeugd- en jongeren-
werkers. 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. 

 
■ Vrijdag 5 maart 2021 
 Wereldgebedsdag 
 
■ 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prijst uw Heer en vraag Hem om vergeving, 
want Hij is iemand die zich keert 

tot de berouwvolle!! 



 

 

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! 
 

14-23-127-a115 
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https://www.paterdamiaanparochie.nl/pastoraal-team/
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