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Burgeradviseurs en belastingspecialisten van KBO-PCOB 
helpen u graag 
Burgeradviseurs zijn vrijwilligers die u kunnen helpen met allerlei problemen op 
uiteenlopende gebieden. Van bijzondere bijstand, werkloosheid tot de 
zorgverzekeringswet. Ook op het gebied van de onder meer de WMO, overlast in 
de buurt en moeilijkheden met de digitale overheid vindt u in de Vrijwillige 
Burgeradviseur (VBA) een uitstekende adviseur. 
 
 
Tekst: Peter Vrancken 
 
 
Daarnaast kunnen opgeleide belastingadviseurs, kortweg Huba’s genoemd, u helpen 
met het invullen van uw belastingaangifte. Mensen die gebruik maken van deze 
deskundigen weten, dat zij samen met de belastingplichtige op zoek gaan naar 
mogelijke aftrekposten, die veelal kunnen leiden tot belastingteruggave. Vaak weten 
mensen niet, dat bepaalde kosten aftrekbaar zijn. 
 
Het gevolg daarvan is, dat die mensen onnodig een belastingteruggave mislopen. Een 
Huba weet precies welke kosten aftrekbaar zijn en kan u daardoor wellicht aan een 
belastingteruggave helpen. Twijfelt u er aan of u aftrekbare kosten heeft? Informeer bij 
een Huba en u krijgt direct antwoord. 
 
Meer informatie of afspraak maken? 
Wilt u in contact komen met een vrijwillig burgeradviseur of een belastingadviseur? Of 
wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de KBO of PCOB-afdeling in 
Middelburg, Oost-Souburg, Veere of Vlissingen. De hulp van een VBA is gratis! Voor de 
hulp van een belastingadviseur bent u een kleine eigen bijdrage verschuldigd. Voor 
belastingadvies kunt u ook een beroep doen op de Stichting Gilde Walcheren. 



 

Lezingen en overweging hierbij van de tweede zondag in de 
Veertigdagentijd, B- jaar, 28 februari 2021. 
Gen.22,`-2.9a.10-13.15-18; Antwoordpsalm 116; Romeinen 
8,31b-34 en H. Evangelie volgens Marcus 9,2-10 

 
 
Tekst: René Heinrichs, aalmoezenier b.d. 
 
 
God van Leven! 
Een van mijn passies is pelgrimeren en dan vooral te voet of per fiets naar Lourdes en 
Santiago de Compostela. Deze passie deed mij ook vanaf 1994 anderen voorbereiden 
op hun tocht. Tijdens zo’n tweedaagse voorbereiding klonk vaak de angst en spanning 
om de Pyreneeën over te geraken. Men zag daar als een berg tegenop. Voor een 
plattelander is het niet niks om 17 km te moeten stijgen en dan ongeveer 10% te 
moeten overwinnen. Trainen en nog eens trainen was en is dan mijn antwoord. Een 
berg beklimmen kost naast een gezond lijf ook geestelijke voorbereiding. Als je dan een 
berg beklommen hebt is de beloning groots: schitterende panorama’s, de stilte, 
misschien wel een aanraking van de hemel. Zo is het ook met het voor bereiden op het 
belangrijkste feest van de christenen: het Paasfeest. God verwacht van ons dat we ons 
zelf en onze ziel reinigen om deze grote gave van de Verrijzenis, van het leven dat het 
wint op de dood te kunnen ontvangen. 
 
Vandaag lezen we over twee bergervaringen: in Genesis van Abraham en Isaac en in 
het H. Evangelie van drie leerlingen van Jezus Petrus, en de twee zonen van Zebedëus 
Jacobus en Johannes. Bij beide bergen, de Moria en de Horeb, SinaÏ openbaart God 
zich als een god van Leven! Hij wil de dood van Isaac niet en hij maakt duidelijk dat 
Jezus zijn geliefde zoon is die in de lijn van Mozes en Elia staat, gericht op de redding 
van Gods volk. God zal voorzien in de toekomst voor allen! 
 
Wat hebben we behoefte aan een dergelijke boodschap van troost, van leven in deze 
actuele tijd. Zoals alle mensen leven we in een tijd waarin strijd geleverd moet worden 
tussen goed en kwaad, tussen wat mensen doodt en mensen doet leven. Afgelopen 
week zagen we opeens op T.V. prominente economen pleitten om Nederland te 
herstellen. Het Plan Herstel.nl werd gelanceerd. Billboards langs de weg moesten 
mensen gereed maken voor dit plan. Mij bekroop bij de activistische benadering van 
deze economen een heel vreemd gevoel: de ouderen en de kwetsbaren werden gezien 
als de grote boosdoeners van het gesloten houden van onze samenleving. Ze moesten 
apart gezet worden van de jongeren en de jeugdigen. Aparte winkeltijden, aparte 
ruimten waarin ze zouden kunnen komen maar apart van de andere groepen. Beelden 
van concentratiekampen kwamen bij me boven. In de kern was dit volgens mij een 
behoorlijk fascistisch idee. En dit allemaal om de economie te redden! Mensen werden 
in dit idee geofferd op het altaar van de Mammon volgens mij. Het afzonderen van 
groepen, vanuit hun ideologie verstaanbaar, was hun aanpak. In dit idee van Plan 
Hestel.nl werd ontkend dat iedereen kwetsbaar is en dat we als gehele samenleving 
een strijd moeten voeren om uit deze ingewikkelde Coronatijd te komen. We moeten 
gezamenlijk deze berg van het kwaad beklimmen om de kwade demon te overwinnen, 
deze vijand te bestrijden opdat er leven mogelijk wordt voor velen! Gelukkig bezit de 
vakgroep economen in Nederland een zelfreinigend vermogen om de drie economen 
terug te fluiten! Schoenmaker blijf bij je leest! 
 
 
 



 

Een ander voorbeeld dat me deze week aangreep ging over de modeketen die geraakt 
is tot in de kern. Winkeliers, hoe erg ik het ook vind, zitten met onverkochte voorraden. 
Een winkelier toonde een nieuw modieus hemd. Als iemand dit ooit gezien had kon hij 
het maar voor de helft van de prijs verkopen want dan was het modieuze ervan af! Ik 
begreep zijn redenering  maar vroeg me af hoe we bezig zijn in Nederland. Het lijkt erop 
alsof we een nieuw mensenrecht hebben gekregen: voor iedereen moet de mode 
gelden! Wat een onzin! Dat iedereen recht heeft op gezond wonen in een gezonde 
woning, op voldoende water, op frisse lucht, dat hij recht op voeding heeft, op 
onderwijs, op vermindering van angst en vrees, op vrijheid van religie en meningsuiting, 
op een integere benadering van de eigenheid bijvoorbeeld  ja dat zijn mensenrechten. 
En dan wereldwijd. Hier mag ook het nodige gereinigd worden vind ik! 
 
Als samenleving hebben we natuurlijk ook deze tijd nodig om onszelf te reinigen. Zijn 
we voor de Corona tijd wel zo goed bezig geweest met de inrichting van onze 
samenleving? Waartoe heeft onze leefstijl ons gebracht? 
 
De zorg is uitgekleed, defensie is tot op het bod uitgehold, jeugd- en jongerenwerk 
uitgekleed, door projectontwikkelaars, dubieuze politieke beslissingen en aannemers is 
er bewust een grote schaarste aan woningen geschapen zodat starters niet meer aan 
de bak kunnen, geen doorstroming meer mogelijk is, het belang van aandeelhouders 
staat boven een rechtvaardig loon, de enorme kloof tussen academisch gevormden en 
de praktisch werkende mens, en de gevolgen zijn wereldwijd merkbaar! We zorgen 
door onze leefstijl ervoor dat de virussen uit hun eigen habitat komen en dan zitten we 
met de gebakken peren. De samenleving behoeft een grote schoonmaak! 
 
Vandaag lezen we over een God van Leven die redt. Jezus kwam ons dit voorleven. 
Maar dan komt bij mij ook die andere bergervaring naar boven: Jezus op de berg 
Golgotha. Hij werd er gekruisigd! Hij werd vermoord. De toenmalige kerkelijke en 
wereldlijke samenleving moest hem niet en wilde van hem af! Die wilden doorgaan op 
de oude voet. Jezus werd geofferd op hun altaar van religieuze en politieke macht en 
rijkdom. Maar god riep hem weer tot leven! En dat is onze weg als christen. Leven 
scheppen niet alleen voor een kleine van anderen afgezonderde groep of groepen maar 
voor allen. En dat is al ingewikkeld genoeg! Bidden we tot God dat hij ons hierbij helpt! 
 
 
 
 
 
 
 

Caritas collecteerde voor Stichting Leergeld 

De collectes in januari voor Stichting Leergeld hebben in Vlissingen € 41,25 

opgebracht. De collecteopbrengst in Middelburg moeten we u nog even schuldig 
blijven. Daarnaast is via de bank € 213,- ontvangen. Dat is inclusief het relevante 
deel van bijdragen van mensen die ineens een bedrag voor een heel jaar of drie 
maanden gestort hebben (voorbeeld: voor de maanden januari tot en met maart is 
een bedrag van € 30,- ontvangen, dan is € 10,- daarvan bestemd voor Stichting 
Leergeld). 
 
Alle gevers: hartelijk dank. 
 



 

Hoe het met de pastoor is … (2) 

In mijn vorig bericht (nieuwsbrief van 27 november 2020) heb ik verteld dat ik de 

longrevalidatie zou ondergaan vanwege de copd die ik onder de leden heb. Tien 
sessies van een dagdeel. Het was een hele inspanning. Met drie andere 
lotgenoten heb ik in Revant in Goes met een bal gespeeld, met fitnesstoestellen 
mijn spieren gerekt en gezwommen. 
 
Maar helaas, ik ben niet verder gekomen dan de zevende sessie. De begeleiding en de 
arts adviseerden mij er maar mee op te houden: ik was te zwak. Dat kwam omdat ik 
ondertussen ook nog andere klachten erbij gekregen had. Die gaven aanleiding om een 
MRI-scan en een Pat-scan te laten maken. Er werd ook nog weefsel weggenomen. Na 
bestuderen van een en ander kwam de arts tot de vaststelling dat ik leed aan een 
zeldzame vorm van non-Hodgkin-lymfeklierkanker. Dat was natuurlijk wel even 
schrikken. Maar de dokter kon die schrik wegnemen door te zeggen dat er een goede 
chemotherapie voor was die uitzicht op genezing gaf. Zes tot acht chemokuren, telkens 
met een pauze van drie weken. Als ik die allemaal onderga, ben ik ten laatste klaar 
medio juli. Ik sta nu voor de derde kuur. Ik verdraag het gelukkig goed, ik heb er 
nauwelijks last van of het moet die voortdurende vermoeidheid zijn. Ondertussen zijn 
wel al mijn haren uitgevallen. Maar dat stoort niet. Een parochiane vond mij zonder haar 
knapper dan met haar. Dus dat kan ik mooi meenemen. 
 
Het medeleven dat ik ondervind vind ik indrukwekkend en hartverwarmend. De 
begeleiding naar de artsen door Victor Slenter, mijn dagelijkse verzorging door zuster 
Noëla Polet, zuster Jannie Wolvers en Branca, mijn huishoudelijke hulp. Het pastorale 
team dat nu de ondersteuning krijgt van Geerten Kok van het bisdom en vicaris Paul 
Verbeek en de besturen van de H. Pater Damiaanparochie en de H. Maria Parochie 
Walcheren En ook daarbij de opbeurende bejegening wanneer ik parochianen ontmoet, 
de kaarten en brieven die ik ontvang, de telefoontjes en wat heel fijn is: de gebeden die 
gedaan worden. Ik snap niet hoe dat vooroordeel in de wereld is gekomen dat Zeeuwen 
in hun omgang ‘stroef’ zouden zijn. Ik heb dat nooit ondervonden. En nu in deze tijd al 
helemaal niet. Het tegendeel is waar. Ik dank u allen heel hartelijk voor de steun die ik 
zo mag ontvangen. 
 
Fons van Hees, pastoor 

 
 

 
 

  
Mailen met de redactie? 

Dat kan nog alleen via rkwalcheren@zeelandnet.nl 
 

Wilt u dit adres ook opnemen in uw adresboek? 

 

mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 

Vastenactie ‘Werken aan je toekomst’ (deel 3) 

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: Wat ons beweegt. 
 
Vorige week hadden we een hernieuwde kennismaking met het Vastenactieproject 
‘Werken aan je toekomst’, Voordat we dit verder uitdiepen, willen we u graag vertellen 
wat Vastenactie beweegt te doen, wat ze doet.  
 
Jaarlijks steunt Vastenactie vele kleinschalige ontwikkelingsprojecten. 
Wereldwijd. 
 
Vastenactie wil meewerken aan een wereld waarin iedereen, waar dan ook, een goed 
leven kan leiden. Een wereld waar mensen zelf werken aan hun waardigheid én 
beschikken over de mogelijkheden en voorwaarden daarvoor. Het resultaat? Dat 
mensen goed voor zichzelf en hun gezin kunnen zorgen en dat de welvaart 
rechtvaardig wordt verdeeld binnen gemeenschappen. 
 
Hoe kunnen we achteroverleunen als anderen hongerlijden, dorst hebben of ziek zijn? 
 
 

 

 
Een eerlijke verdeling van welvaart en 
beschikbare bronnen, ook daar willen 
we als Vastenactie aan werken. En daar 
kunt u ook aan meewerken. Natuurlijk 
door te doneren aan ons project, maar u 
kunt ook op andere manieren bijdragen 
aan een waardig bestaan voor iedereen. 
Door soberder te leven bijvoorbeeld. 
Niet alleen bespaart u daarmee geld, 
maar u legt ook minder beslag op 
kostbare hulpbronnen, als water, 
elektriciteit en gas. Daarmee werkt u 
gewoon thuis mee aan een 
rechtvaardige verdeling van welvaart 
over alle mensen.

 
 
Om ons doel te bereiken, werft Vastenactie fondsen in Nederland waarmee wereldwijd 
jaarlijks vele kleinschalige ontwikkelingsprojecten gesteund worden. Deze projecten zijn 
voor iedereen, ongeacht religie, sekse of afkomst. 
 
Vastenactie vraagt in Nederland ook aandacht voor de omstandigheden waarin mensen 
ver weg leven. Door iets van onze overvloed te delen, kunnen we het leven van andere 
mensen verbeteren:  
 



 
 
 
 

Even minderen voor een ander! 
 
 

 

Steunt u ons Vastenactieproject via Vastenactie Heilige Maria 
Parochie Walcheren 

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

 

 

 
 
 
 
Volgende week: mobiele school voor kwetsbare groepen in Bangladesh. 
 
 
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


 
 
 
 

Elf vastentips van paus Franciscus  
Onthoud je van kwetsende woorden. Zeg lieve woorden. 

Onthoud je van neerslachtigheid. Vul je met dankbaarheid. 

Onthoud je van boosheid. Vul je met geduld. 

Onthoud je van pessimisme. Vul je met hoop. 

Onthoud je van zorgen. Vertrouw op God. 

Onthoud je van klagen. Contempleer de eenvoud. 

Onthoud je van drukte. Bid. 

Onthoud je van verbittering. Vul je hart met vreugde. 

Onthoud je van zelfzucht. Voel mee met anderen. 

Onthoud je van wrok. Wees verzoend. 

Onthoud je van woorden. Wees stil zodat je kan luisteren. 

 

 

 
 



 
 
 
 

Nederlandse bisschoppen lanceerden campagnewebsite 
‘Vier Pasen’ 

Pasen valt dit jaar op 4 en 5 april. Omdat de kans heel groot is dat er dan nog 

steeds beperkende maatregelen gelden in verband met de coronapandemie, 
roepen de Nederlandse bisschoppen op om thuis Pasen mee te vieren wanneer er 
geen plek is in de kerk. Ze doen dit op de speciale website www.vierpasen.nl die 
op Aswoensdag, 17 februari, online is gegaan. De site biedt links en downloads 
om de Veertigdagentijd én Pasen ook thuis optimaal te beleven en te vieren. 
 
‘Jezus leeft, Hij is waarlijk opgestaan, dat is de boodschap van Pasen. Dit willen we 
vieren en daar leven we veertig dagen lang naar toe’, zo opent de website 
www.vierpasen.nl. De website helpt bezoekers om de eigen parochie te vinden en om 
zo op de parochiewebsite te kunnen checken of er plek is bij een van de vieringen. Als 
de beschikbare plaatsen al zijn gereserveerd, is het vaak mogelijk om thuis mee te 
vieren via een livestream. Als ook dat niet kan, is er op zondagochtend een 
eucharistieviering te zien op NPO2 bij KRO-NCRV. 
 
 

 
 
Op www.vierpasen.nl staan nog meer handige links en downloads. Zo is er een link 
naar www.vastenactie.nl om in de veertig dagen voorbereidingstijd op Pasen ook iets te 
kunnen doen voor anderen. In de Veertigdagentijd is het immers gebruikelijk om te 
vasten, bidden en geven in de voorbereiding op Pasen. Ook is er een link naar 
liturgieboekjes die helpen om thuis mee te vieren op alle zondagen in de Veertigdagen- 
en Paastijd. 

https://www.vierpasen.nl/


 
 
 
 

De bisschoppen geven uitleg 
In de Goede Week (de week voor Pasen) worden op de website meerdere filmpjes 
gepubliceerd, waarin de bisschoppen persoonlijk uitleg geven bij belangrijke onderdelen 
van de Goede Week en Pasen. Verder is op de site ook de boodschap van paus 
Franciscus voor de Veertigdagentijd te vinden. 
 
Iedereen is van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan 
www.vierpasen.nl en te kijken hoe de website kan helpen om de Veertigdagen- en 
de Paastijd in 2021 zo bewust mogelijk te beleven. Doe mee, Vier Pasen! 

  

 
 
 
 

 

 
 

 
 



 
 
 
 

Coronamaatregelen Wereldkerk blijven van kracht voor 
vieringen van de Goede Week 

De sinds 25 maart 2020 geldende coronamaatregelen voor de Wereldkerk, 

blijven ook voor de Goede Week en Pasen van 2021 van kracht. Dat heeft de 
Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten op 
Aswoensdag, 17 februari, bekendgemaakt. 
 
De congregatie deed dit in een nieuwe notitie met betrekking tot de viering van de 
Goede Week 2021. De bisschoppen worden daarin aangemoedigd om in gebieden 
waar gelovigen niet of slechts in beperkte mate de Eucharistieviering kunnen bijwonen, 
ervoor te zorgen dat hun vieringen via sociale en andere media te volgen zijn. Er wordt 
hen ook gevraagd om hulpmiddelen aan te bieden voor persoonlijk gebed en gebed in 
gezinsverband. 

 
De Nederlandse bisschoppen moedigen iedereen aan om de Veertigdagen- en Paastijd 
bewust te beleven op de speciale website www.vierpasen.nl met daarop handige links 
en downloads. 
 
Protocol 
Waar de liturgievieringen wel plaatsvinden, wordt de bisschoppen opgedragen erover te 
waken dat het uitreiken van de communie, de vredesgroet en andere onderdelen van 
de liturgie rekening houden met de veiligheidsmaatregelen. Dit is in Nederland geregeld 
in het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’, zie ook het dossier over het 
coronavirus op rkkerk.nl. 
 
De Chrismamis, de viering in de Goede Week waarin de plaatselijke bisschop de heilige 
oliën wijdt voor de vormsels, de priesterwijding en ziekenzalving van de zieken, mag 
uitzonderlijk uitgesteld worden naar een latere datum. 

De notitie wijst er op, dat de verklaringen van 25 maart 2020 en van 15 augustus 
2020 nog steeds van kracht zijn. Kijk voor de Nederlandse vertaling van de notitie van 
Aswoensdag 17 februari op rkliturgie.nl. 
  

Bronnen: rkkerk.nl; Vaticannews.va/kerknet.be/rkliturgie.nl. 
 
 

 

http://www.vierpasen.nl/
https://www.rkkerk.nl/dossiers/dossier-coronavirus/
https://www.rkkerk.nl/dossiers/dossier-coronavirus/
https://rkliturgie.nl/nieuwsberichten/tweede-romeins-decreet-goede-week-en-paastriduum
https://rkliturgie.nl/nieuwsberichten/vaticaan-nav-corona-pandemie-terugkeren-naar-de-normale-liturgische-situatie
https://rkliturgie.nl/nieuwsberichten/vaticaan-nav-corona-pandemie-terugkeren-naar-de-normale-liturgische-situatie
https://rkliturgie.nl/nieuwsberichten/vaticaan-de-vieringen-van-de-goede-week-2021


 

 

 

 

U adverteert al voor ongeveer 2 

euro in deze nieuwsbrief.  

Neem contact op met Herman 

Maas: 0118 – 430377 

 

 

Mr. Marijke Metz benoemd tot jurist ad extra SRKK en 
ambtelijk secretaris CIO 
Het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland (SRKK) 
heeft mr. Marijke Metz benoemd tot jurist ad extra van het SRKK. Ook is zij per 1 
februari 2021 de nieuwe ambtelijk secretaris van het CIO (Interkerkelijk Contact in 
Overheidszaken). 
 
Het SRKK voert het secretariaat ten behoeve van de Nederlandse Bisschoppenconfe-
rentie. Bij het SRKK is ook het secretariaat van het CIO ondergebracht, dat de belangen 
van 27 christelijke en 3 joodse gemeenschappen behartigt. Het SRKK en het CIO zijn 
gevestigd te Utrecht. 
 
Mr. Marijke Metz heeft meer dan 17 jaar ervaring in de advocatuur en daarnaast nog 
eens 18 jaar ervaring als interimmanager en juridisch adviseur. Haar werkzaamheden 
verrichtte zij voor onder meer onderwijsinstanties, bedrijven, verzekeringsmaatschappij-
en en een bank. Gedurende haar carrière had zij geregeld contact met de overheid, 
zowel landelijk als regionaal. 

Mw. Metz hoopt zo spoedig mogelijk kennis te maken met onder anderen diverse politici 
om met hen het gesprek namens de verschillende kerkgenootschappen aan te gaan en 
de belangen van de kerken voor het voetlicht te brengen. 

 



 

 

  

Eerste vrijdag in  maart 

Ieder jaar gaat op de eerste vrijdag in maart het gebed opnieuw de wereld 

rond. Honderdduizenden mensen voelen zich, in de 173 landen die meedoen 
aan de viering van Wereldgebedsdag, door gebed verenigd en bemoedigd. 
Op deze bijzondere dag is de hele christelijke wereld solidair en maakt de 
viering van de orde van dienst heel duidelijk dat gebed en actie 
onafscheidelijk zouden moeten zijn. En krijgt het christelijk geloof een 
internationale, oecumenische dimensie. 
 
Wat deze vrijdag tot een speciale dag van gebed maakt, is dat gedurende 24 uur 
ergens in de wereld bijeenkomsten plaatsvinden, waar dezelfde noden voor God 
gebracht worden, dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde 
schriftgedeelten worden gelezen. Als de zon in het verre oosten opgaat over de 
eilanden in de Stille Oceaan, dan worden daar al de eerste diensten gehouden. 
 
Uur na uur ontwaken weer andere volkeren en breekt voor hen de dag aan. Als 
het bij ons avond is, begint in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika de 
Wereldgebedsdag. Daarmee verenigd Wereldgebedsdag mensen over de hele 
wereld in een keten van gebed, laat hen voelen dat zij deel uitmaken van de 
wereldbevolking, deelt hoop en zorg, vreugde en verdriet, mogelijkheden en 
problemen. 
 
Wereldgebedsdag wil iedereen inspireren om gaven en talenten in dienst van 
elkaar en de samenleving te stellen en kan door gebed en actie invloed hebben 
op mensen en hun omgeving. En geeft gelegenheid over 'eigen grenzen' heen te 
zien en zowel maatschappelijk als spiritueel, solidair te zijn met vrouwen over de 
hele wereld. 
 
De viering van Wereldgebedsdag wordt ieder jaar voorbereid door vrouwen uit 
een ander land. Zo wordt ervaren hoe taal en cultuur van invloed zijn op de uitleg 
en de praktische toepassing van Bijbelse teksten: mensen delen elkaars zorgen, 
luisteren naar elkaar en voelen zich daardoor ook solidair met elkaar. De landen 
die de orde van dienst gaan samenstellen, de thema's en de bijbehorende 
Bijbelteksten worden gekozen op de vierjaarlijkse internationale conferentie. 
 
In ons land wordt sinds 1929 deelgenomen aan de jaarlijkse viering van 
Wereldgebedsdag: in meer dan 500 plaatsen in Nederland zijn werkgroepen 
actief die bijeenkomsten en vieringen organiseren en die publiciteit geven aan het 
werk van Wereldgebedsdag.  

 
 
 
 

 

Deze nieuwsbrief bereikt wekelijks zo’n 1.200 lezers! 
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De nieuwsbrief kijkt verder dan 

alleen de parochiegrenzen! 

 



 

 

Vaticaan: corona rechtvaardigt geen uitholling mensenrechten 

Volgens aartsbisschop Paul Gallagher van het staatssecretariaat van de H. Stoel, staan 

de mensenrechten tijdens deze coronapandemie extra onder druk. 

 
Mgr. Paul Richard Gallagher met paus Franciscus    Foto: © Vatican Media 

De Britse aartsbisschop Paul Gallagher, de secretaris voor de relaties met de andere staten 
van het staatssecretariaat van de Heilige Stoel, heeft op de 46ste sessie van de VN-
Mensenrechtenraad in Genève zijn ernstige bezorgdheid uitgesproken over de gevolgen van 
coronapandemie voor de godsdienst- en gewetensvrijheid wereldwijd en de bescherming en 
bevordering van de universele rechten van de mens. 

Maatregelen om de volksgezondheid te waarborgen, mogen slechts uit noodzaak de 
uitoefening van de mensenrechten, zoals de godsdienstvrijheid beperken, vindt Mgr. 
Paul Gallagher 

In zijn videoboodschap zegt mgr. Gallagher dat de coronapandemie een impact heeft op alle 
domeinen van het leven van mensen. In de preambule van de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens (UVRM) staat dat de erkenning van de inherente waardigheid van alle 
leden van de menselijke familie de basis vormt van vrijheid, gerechtigheid en vrede. Maar 
vooral in deze coronatijden is die verbintenis helaas gemakkelijker uit te spreken dan te 
realiseren en in praktijk te brengen. Onder het mom van de bescherming van de 
volksgezondheid, stelt de Vaticaanse topdiplomaat nog vast, ondermijnen bepaalde 
overheidsmaatregelen de vrije uitoefening van de mensenrechten, zoals de godsdienst- en 
gewetensvrijheid. 

Mgr. Gallagher onderstreept dat de maatregelen die omwille van corona worden opgelegd 
passend moeten zijn voor de situatie, niet-discriminerend en alleen gebruikt mogen worden 
wanneer er geen andere middelen beschikbaar zijn. 

Bron: Kerknet 



 

 

 

 

 
 
 
■ 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. 

 
■ Iedere zaterdag tot en met 20 maart 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, te 
volgen via kerkomroep of de website van de Jacobskerk. 

 
■ Vrijdag 5 maart 2021 
 Wereldgebedsdag 
 
■ Vanaf zaterdag 27 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. 

■ Dinsdag 30 maart 2021 (19.00 uur) 
Boeteviering  ter voorbereiding op Pasen In de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. 

 
■ Zondag 25 juli 2021 
 Werelddag voor grootouders en senioren. 
 
 
 
 

 
 

Rijk is de mens die leeft met rust in het hoofd 
en liefde in het hart!! 
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Openingstijden secretariaten 
Parochiekern Middelburg 
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9.00-11.30 uur 
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Singel 106 
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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! 
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