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Caritas collecteert in  maart voor de voedselbank Walcheren 

De opbrengst van de Caritascollecte in de maand maart is voor Voedselbank 

Walcheren. 
 
Voedselbank Walcheren is ontstaan door een initiatief van het voorgangersechtpaar 
Daniël en Saskia van der Meer van de Nieuw Leven Gemeente in Middelburg. Bij de 
opzet van deze voedselbank is contact gelegd met alle kerken op Walcheren. Veel 
kerken reageerden hierop positief en ondersteunen de voedselbank van harte. Caritas 
Walcheren wil, net als in de afgelopen jaren, graag haar bijdrage leveren. 
 
Op de website van voedselbank Walcheren is te lezen: 
Bij het uitbreken van de coronacrisis begin 2020 was er sprake van een vangnet van 4 
miljoen euro voor het geval alle voedselbanken dicht moesten en de klanten toch eten 
moesten hebben. Het vangnet is in 2020 niet gebruikt. 
Ook voor 2021 heeft de overheid een vangnet van 4 miljoen euro voor de 
voedselbanken beschikbaar gesteld. Dat geld mag alleen met toestemming van de 
rijksoverheid besteed worden om voedsel van te laten kopen, als er door de verwachte 
toename van het aantal klanten door de economische crisis onvoldoende voedsel 
beschikbaar is. Anders gezegd: als er dan bij de voedselbanken geen voedseltekorten 
ontstaan, gaat het geld weer terug naar de rijksoverheid! De toegezegde subsidie van 
de overheid is uitsluitend bedoeld om er voedsel van te kopen als dat volgend jaar 
nodig is en dus niet voor de kosten die nodig zijn voor het samenstellen en distribueren 
van voedselpakketten; zoals huisvesting, transportmiddelen, brandstof en 
voedselveiligheid. 
 
Het geld dat met de Caritascollecte opgehaald wordt, is hard nodig om deze kosten (5 
euro per pakket) te kunnen betalen. Kijk voor meer informatie op www.vbwalcheren.nl 
 
U kunt uw bijdrage storten op: NL 82 RABO 0117 0296 61 t.n.v. RK Caritas 
Walcheren, onder vermelding van Voedselbank. 
 
 

http://www.vbwalcheren.nl/


 

Teksten bij de derde zondag van de Veertigdagentijd B- jaar 
en een overweging hierbij.7 maart 2021. 
Lezing: Exodus 20, 1-17; Antwoordpsalm 19; TL: 1 Kor.1,22-
25 en H. Evangelie Johannes 2,13-25 

 
 
Tekst: Rene Heinrichs, aalmoezenier b.d. 
 
 
Vroeger, voor Corona was een geliefdkoosd onderwerp om over te praten maar ook 
een bezigheid waar naar werd uitgekeken door velen: de Opruiming. In december en 
januari stroomden de koopjesjagers maar ook de minder draagkrachtigen richting 
winkels om hun slag te slaan. Ook de mensen die gingen overwinteren: de Soldes 
moest je meemaken. Wat missen we dit in onze dagen! Ik heb niemand gehoord over 
de opruiming wel over het gemis aan winkelbezoek zowel door de handelaren als de 
klanten. 
 
Vanaf Aswoensdag zijn we wel bezig met een Opruiming; we worden opgeroepen en 
uitgedaagd door de Kerk om onze ziel op te ruimen, om ons te ontdoen van alle ballast 
die ons verhindert om een leven in christelijke zin te leiden. Na een verblijf in de 
woestijn waar een mens terug geworpen wordt op het allernoodzakelijkste en jouw ziel 
wordt uitgezuiverd beklommen we vorige week twee bergen die ons lieten zien welk 
perspectief God ons biedt: een hemelse toestand waarin allen welkom zijn, waar geen 
ellende meer is, waar allen het goed hebben. Vandaag op de derde etappe bezoeken 
we de Tempel, het godshuis. In de voorhof van de Tempel was het heel gewoon dat er 
handelaren hun koop aanboden: duiven en ander klein spul om te offeren aan God. 
Jezus treedt daar  flink tegen op want de handel was het belangrijkste geworden, 
bedekte waarom de Tempel eigenlijk draait: het eren en loven van God die zijn mensen 
bevrijd had uit de slavernij van Egypte! God vraagt aan zijn bevrijdde mensen een 
tegenprestatie. We moeten zelf aan de bak om er een bewoonbare wereld voor allen 
van te maken. Hij maakt die bekend aan Mozes in de woestijn op de berg Sinaï: de Tien 
Richtingwijzers. Ze staan vaak alleen met romeinse cijfers aangegeven centraal in de 
synagoge van de Joden. Bij de christenen zie ik die nauwelijks in hun kerken! Nu 
ervaren mensen in het algemeen voorschriften en regels meestal als iets dat hun 
vrijheid belemmert. Nu zijn er wel regels die zo ervaren worden maar dan hangt het af 
van de visie op vrijheid. Als ik uitga van een vrijheidsopvatting waarin ik alleen centraal 
sta en ik alles moet kunnen doen wat in mij opkomt dan is elke regel, voorschrift een 
belemmering. 
 
De tien richtingwijzers, ook wel bekend bij ons als de tien geboden, zijn niet bedoeld om 
onze vrijheid te belemmeren maar juist om samen een goed leven te leiden. De meeste 
van de tien woorden zijn negatief geformuleerd ( Gij zult niet doden bijvoorbeeld) maar 
hebben een positieve bedoeling. Ze formuleren een minimumeis, een onderste grens, 
een bescherming van de meest fundamentele mensenrechten. Maar tegelijkertijd 
openen ze een ruimte voor een onbegrensde positieve beleving. Dood niet: bevorder 
volwaardig menselijk leven zoveel als je kunt. Pleeg geen echtbreuk: geef jezelf in liefde 
en trouw. Steel niet: zorg ervoor dat ieder mens, ieder volk op deze wereld 
menswaardig leven kan. Leg geen vals getuigenis: uw ja moet een ja zijn en uw neen 
een neen. GEEN BEKNOTTING VAN VRIJHEID, MAAR HET OPENEN VAN NIEUWE 
MOGELIJKHEDEN. De Tien woorden, richtingwijzers voor ons leven, zijn het visioen 
van een rechtvaardige, humane samenleving. De uitbouw daarvan is aan ons mensen, 
toevertrouwd. We hebben weer de kans, over iets minder dan twee weken om hier ook 
op politiek vlak iets aan te doen. 



 

Kiezen we voor ons zelf met een belang op korte termijn of durven we ook in het vizier 
te nemen hoe het met onze wereld ervoor staat, onze aarde, onze dieren, de toekomst 
van onze kinderen en kleinkinderen? Het wordt tijd dat we onszelf reinigen van alles dat 
ons leven belast en onvrij maakt- en dan bedoel ik niet het in opstand komen tegen alle 
voorschriften en regels die de regering uitvaardigt in deze coronatijd want ik geloof dat 
die ons wel helpen dit virus in bedwang te krijgen- maar wel van onze zucht naar zoveel 
mogelijk vergaren, te bezitten. Er is een Japanse mevrouw, Marie Kondo, die mensen 
helpt om hun overtollig bezit op te ruimen. En wat blijkt: velen die flink hebben 
opgeruimd missen eigenlijk al die overtollige spullen niet. Ze krijgen weer ruimte; ze 
kunnen weer ademen en vrij bewegen. Zo is het ook met het huis van God. Dit huis is 
bedoeld om God te eren en te loven. En niet om rijkdommen te verzamelen, vastgoed 
te bezitten of om mensen met allerhande regels en dogma’s vast te ketenen aan een 
gezag. God zelf wil via Jezus en de Geest tot ons spreken. Geef die dan de ruimte en 
laten wij onszelf openen om die Stem van God te verstaan.  
 
Zo ook voor christenen in Irak. U vraagt zich misschien af waarom opeens Irak. Welnu 
de Paus heeft daar zojuist een bezoek gebracht aan de Chaldeeuwse christenen. (In de 
tijd van Sadam Hoessein was er al eens sprake van een bezoek maar daar is het 
Vaticaan niet op ingegaan. Dat zou kunnen worden uitgelegd als een steunbetuiging 
aan het bewind van Sadam Hoessein. Wel bouwde deze een zg. Huis van Abraham bij 
Ur. Zelf heb ik daar vlakbij mogen verblijven tijdens mijn uitzending naar Irak, Tallil, het 
vroegere Ur en vele bezoeken gebracht aan dit huis en aan de vroegere tempel van de 
bewoners van Ur ten tijde van Abraham, de Ziggurat). De christenen van de 
Chaldeeuwse ritus waren twintig jaar geleden nog met meer dan 1.25 miljoen 
gelovigen. Nu nog maar met goed 250.000. Uit angst voor de oorlog die er nog steeds 
woedt, mede als gevolg van de zeer afkeurenswaardig en ook wereldwijd afgekeurde 
inval van Amerika met steun van o.a. Nederland in 2003. De christenen in dat land 
worden onderdrukt door de islamitische groeperingen. Ze zijn met velen gevlucht naar 
Syrie, ook niet bepaald een gebied waar het veilig voor hen is maar toch beter dan in 
eigen land. De in Irak aanwezige christenen hebben nog enige godshuizen, o.a. in Erbil. 
Zij willen God eren en loven. En dat kunnen ze slechts af en toe! 
 
Laten we hen steunen en allen die een Godshuis ontberen en er graag een willen 
hebben! Zo helpen we mee aan de verwerkelijking van dat visioen van God: een 
wereld vrij van onderdrukking, angst, vrees, armoede voor iedereen waar God 
geloofd en geëerd kan worden. 
 
 
 

 

 
 

  
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 4) 

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: Mobiele school voor kwetsbare groepen in Bangladesh 
 
 
Vorige week lazen we de motivatie van Vastenactie. Wat willen we bereiken en 
waarom? Deze week willen de beginnen met het uitdiepen van de campagne ‘Werken 
aan je toekomst’ De campagne omvat verschillende projecten, verdeeld over de hele 
wereld. Vandaag maken we een start met Bangladesh, een land in Zuidoost-Azië. 
 
In het zuiden van Bangladesh leven de armste mensen veelal van landbouw. Door 
klimaatverandering gaan oogsten steeds vaker verloren. Een bijkomend probleem is dat 
het gebied vlak is, met weinig begroeiing, waardoor het land gevoelig is voor de 
gevolgen van klimaatverandering: langere periodes van droogte, intensievere 
moessonregens en meer orkanen. De uitgestrekte rivierdelta in het zuiden raakt vaker 
overstroomd, waardoor zeventig procent van de landbouwgrond al is verzilt. Oogsten 
gaan verloren en meer dan de helft van de mensen leeft er onder de armoedegrens. De 
armste mensen leven veelal alleen van de landbouw. Ze hebben geen andere bron van 
inkomsten, wat hen extra kwetsbaar maakt. 
 
Het project richt zich vooral op de mensen die er wonen en een beperking hebben, 
vrouwen en minderheden. Culturele tradities en sociale uitsluiting maken het voor hen 
extra moeilijk een inkomen te verdienen. Een beroepsopleiding biedt uitkomst. 
 
De organisatie Caritas Bangladesh wil vrouwen die aan het hoofd van een huishouden 
staan (meestal weduwen en alleenstaande moeders), mensen met een beperking en 
minderheden in staat stellen een inkomen te verdienen, waarmee ze hun familie kunnen 
onderhouden. Dit draagt bij aan het veranderen van de negatieve beeldvorming over 
deze groepen. 
 
In dit project volgen 200 mensen een beroepsopleiding naar keuze. Daarna kunnen de 
deelnemers met meer zelfvertrouwen solliciteren. Het doel is dat tachtig procent van 
hen na de opleiding betaald werk vindt. Hierdoor verbetert het leven van de deelnemers 
én hun families. 
 
Caritas Bangladesh biedt een beroepsopleiding aan in losse modules, die zijn 
aangepast aan de doelgroep. De beoogde deelnemers hebben vaak beperkte 
mogelijkheden om te reizen, dus komt de opleiding komt naar hen toe, met mobiele 
scholen. Marktonderzoek moet uitwijzen welke mogelijkheden voor banen er zijn en er 
worden contacten gelegd met lokale ondernemers. Deelnemers die zelf een bedrijfje 
willen beginnen krijgen een klein startkapitaal. De lokale overheid steunt het project en 
stelt ruimte voor de mobiele scholen beschikbaar.   
 
Doneer aan Vastenactie en geef deze kwetsbare groepen de kans op een 
opleiding en betaald werk! 
 

Bron: vastenactie Nederland 
Lees verder op de volgende pagina! 



 
 
 
 

 
 

 

Steunt u ons Vastenactieproject via Vastenactie Heilige Maria 
Parochie Walcheren 

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

 

 

 
 
 
Volgende week: Een beter inkomen met vakopleiding en training in Zambia 
 
Vastenactiewerkgroep 
Insa van Duin, Lisanne Jacobs, Ger van Waegeningh, Iwonka Turczynowicz en Leo 
Speckens 
 
 
 
 
 

Waak en blijf bidden. 24 uur lang stilte en gebed toegewijd 
aan God 

Vrijdag 12 maart om 12.00 uur tot zaterdag 13 maart 12.00 Doe je mee? 24 uur 

lang stilte en gebed toegewijd aan God. 
 
De eerste keer dat paus Franciscus wereldwijd parochies uitnodigde om gedurende 24 
uur hun kerk open te stellen voor Gebed, gesprek en Aanbidding van het Heilig 
Sacrament was in 2015 bij de afkondiging van het Heilig Jaar van Barmhartigheid. 

Ook het sacrament van boete 
en verzoening krijgt een 
bijzondere plaats. Het initiatief 
krijgt een jaarlijks vervolg van 
vrijdag op zaterdag voor de 4e 
zondag in de Veertigdagentijd. 
 
In het bisdom Breda is gekozen 
voor de estafette-vorm. Negen 
kerken stellen gedurende een 
aantal uren hun open voor dit 
bijzonder initiatief.  
 
 
 

Bij ons is de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen geopend op vrijdag 12 maart 
a.s.  tussen 18 en 19 uur om deel te nemen aan het gebed. U bent allen van harte 
uitgenodigd om hieraan deel te nemen. 



 
 
 
 

Voorlopig nog geen vieringen in toeristenkerk Zoutelande 

De Werkgroep Toeristenkerk Zoutelande en het bestuur van de H. Maria 

Parochie Walcheren hebben afgelopen zaterdag met elkaar gesproken over 
mogelijke vieringen in deze strandkerk in 2021. 
 
Werkgroepvoorzitter Anton Zaman zegt er het volgende over. ,,Wij zijn gezamenlijk tot 
de conclusie gekomen dat, mede gelet op het gestelde in de bestaande Coronaproto-
collen, het praktisch gezien onmogelijk is om met Pasen een viering te houden. Mede 
bepalend hierbij is het verwachte grote aantal bezoekers en de zeer beperkte 
beschikbaarheid van vrijwilligers. Daar komt nog bij, dat een aantal van deze 
vrijwilligers tot een risicogroep behoort en het derhalve, overigens zeer begrijpelijk, niet 
aan durft.’’ 
 
,,Afgesproken is, zodra de protocollen ruimte bieden, opnieuw overleg zal plaatsvinden 
met het parochiebestuur om de mogelijkheden te bespreken. Dit kan betekenen dat de 
eerste viering dit jaar in Zoutelande mogelijk op 23 mei plaats vindt. 
 

 
Het altaar van de Sint Catharinakerk in Zoutelande.     Foto: © Peter Vrancken 
 
 
 
 

 

Deze nieuwsbrief bereikt wekelijks zo’n 1.200 lezers! 
 

 



 
 
 
 

Gratis mooie kalenders 

In Coronatijd zijn veel zolders opgeruimd. Bij een van onze parochianen werd 

een viertal Missiezendingskalenders gevonden uit de jaren 2004, 2005, 2006 en 
2009. De kalenders vallen met name op, vanwege de schitterende foto’s. Niet 
alleen op de omslag, maar ook bij iedere maand. 
 
Is hier een liefhebber voor? Meld u dan even snel met een mailtje bij de redactie: 
rkwalcheren@zeelandnet.nl. Dan zorgen we dat de kalenders gratis bij u worden 
thuisbezorgd! 
 

mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 
 
 
 

Chrismamis 

De coronapandemie houdt ons inmiddels al een jaar in haar greep. Het is een 

moeilijke tijd voor ons allen en ook voor het kerkelijk leven. We zullen 
waarschijnlijk nog even moeten volhouden. 
 
Al vele maanden kunnen we slechts met kleine groepjes samenkomen voor de viering 
van de Eucharistie. Grote diocesane vieringen zijn op dit moment niet mogelijk. Helaas 
zal dat ook gaan gelden voor de aanstaande Chrismamis. Afgelopen jaar moest de 
Chrismamis in Hulst worden afgezegd. De Chrismamis is toen met slechts enkele 
aanwezigen in de kathedraal van Breda gevierd. Ook voor dit jaar is niet te verwachten 
dat we eind maart weer met grote groepen mensen samen kunnen komen. In overleg 
met de pastoor van Hulst, waar de Chrismaviering wederom gehouden zou worden, en 
met de bisdomstaf heeft de bisschop daarom besloten om de Chrismamis ook dit jaar 
weer in de kathedraal van Breda te vieren. 
 
In de Goede Week zal de Chrismamis gevierd worden op woensdag 31 maart 
aanstaande om 19.00 uur in de Sint Antoniuskathedraal te Breda. 
 
Evenals het afgelopen jaar zullen slechts enkele genodigden bij de Chrismamis 
aanwezig kunnen zijn. De genodigden zullen persoonlijk een uitnodiging ontvangen. 
Iedereen in het bisdom kan via een livestream de Chrismamis meevieren. Op de 
website van het bisdom (wwv.bisdomvanbreda.nl) kunt u later deze maand meer 
informatie vinden en verbinding maken met de livestream. 
 

Bron: nieuwsbrief Vicariaat Middelburg; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken 

 
 
 

 

 
 

 
 



 
 
 
 

Toeristenkerk Vrouwenpolder 

Zondag maakten we een foto van de strandkerk in Vrouwenpolder, die op de 

nominatie staat om na de zomer te verdwijnen. In de directe omgeving lijken de 
veranderingen al in gang gezet……
 

Foto: Familie Van der Heijden, Aagtekerke 

 
 
Heeft u ook ergens een toepasselijke foto gemaakt? 
 
Stuur deze dan naar: rkwalcheren@zeelandnet.nl 
 
Door inzending stemt u in met rechtenvrije publicatie en verklaart u de foto zelf te 
hebben gemaakt.

 
 

 

Deze nieuwsbrief bereikt wekelijks zo’n 1.200 lezers! 
 

 

mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 

 

 

 

U adverteert al voor ongeveer 2 

euro in deze nieuwsbrief.  

Neem contact op met Herman 

Maas: 0118 – 430377 

 

 
 

  

 
 

 



 

 

Conferentie ‘De Missionaire parochie’ op 24 en 25 maart in 
Breepark Breda 
De door corona uitgestelde conferentie ‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’ 
zal plaatsvinden op donderdag 24 en vrijdag 25 maart 2022 op de wijze die op dat 
moment mogelijk is. Om in te kunnen spelen op verschillende scenario’s met betrekking 
tot coronamaatregelen, hebben de organisatie en de partners ervoor gekozen om de 
conferentielocatie te verplaatsen van het oorspronkelijk geplande Oudenbosch naar 
evenementenlocatie Breepark in Breda. 
 
‘Conferentie ook op anderhalve meter’ 
Breepark biedt mogelijkheden om te kunnen omgaan met eventueel dan geldende 
coronamaatregelen en de conferentie ook te kunnen laten plaatsvinden op ‘anderhalve 
meter’ afstand. De deelnemers aan de oorspronkelijke conferentie hoeven zich niet 
opnieuw in te schrijven. Zij ontvangen spoedig nader bericht. Ook degenen die op een 
wachtlijst stonden zullen worden benaderd. Daarnaast zal er nog ruimte zijn voor 
nieuwe deelnemers. De inschrijving is vanaf maandag 1 maart 2021 geopend. 
 
De Missionaire parochie 
Via de website www.missionaireparochie.nl wordt het programma van de conferentie de 
komende tijd geactualiseerd. Er is ook de mogelijkheid in te schrijven voor een 
nieuwsbrief waarmee belangstellenden op de hoogte kunnen blijven van het laatste 
nieuws over alle activiteiten voor, tijdens en na de conferentie. De Missionaire parochie 
is het afgelopen jaar doorontwikkeld tot een platform waar inspiratie en praktische 
stappen worden bijeengebracht om parochies te ondersteunen om (opnieuw) missionair 
te worden met daarbij de stuwende kracht van de conferentie. 
 
‘Als God renoveert’ 
In 2019 nam bisschop Liesen van Bisdom Breda het initiatief om de Canadese priester 
James Mallon uit te nodigen om naar Nederland te komen. Mallon is auteur van het 
boek ‘Als God renoveert’. In dit boek gaat hij in op prangende vragen van parochies 
wereldwijd hoe kansrijk te werken aan bloeiende missionaire geloofsgemeenschappen. 
 
Voor het gehele Nederlandse taalgebied 
De conferentie ‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’ is opgezet als een 
landelijke fysieke bijeenkomst voor het gehele Nederlandse taalgebied. Bij de 
organisatie van de conferentie zijn naast het Bisdom Breda ook het Centrum voor 
Parochiespiritualiteit (CPS), Alpha Nederland, Katholiek Alpha Centrum, Xpand, de 
gezamenlijke kerkelijke bewegingen in Nederland en de Vlaamse Impulsgroep als 
partners betrokken. 

Bron: Bisdom Breda 

 

 

 

Reageren op een artikel in deze nieuwsbrief? 

Stuur uw e-mail naar rkwalcheren@zeelandnet.nl 

 

 

https://www.missionaireparochie.nl/
mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 

 

Lourdes is voortaan een nationaal heiligdom 

De Franse bisschoppen hebben op hun verjaarsoverleg met de goedkeuring en 

afkondiging van de canonieke statuten van Lourdes het bedevaartsoord tot 
nationaal heiligdom verheven. Na de diocesane erkenning van de Mariaverschij-
ningen aan Bernadette Soubirous was het heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van 
Lourdes al eerder een diocesaan heiligdom geworden. 
 

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes         Foto: © Philippe Keulemans 

Al op het najaarsoverleg in november 2020 had de Franse Bisschoppenconfe-
rentie (CEF) groen licht gegeven om Lourdes tot nationaal heiligdom te verheffen. Maar 
dat plan moest nog door Rome, meer bepaald door de Pauselijke Raad voor de 
Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie, worden goedgekeurd. Op 19 januari kwam 
van voorzitter mgr. Salvatore Fisichella van die raad, een brief met een nihil obstat. Op 
17 februari werden dan de canonieke statuten gepubliceerd in het CEF-bulletin. Ze 
werden met terugwerkende kracht vanaf 11 februari (de verjaardag van de eerste 
Mariaverschijning aan Bernadette) van kracht. 
 
Door de wijziging van het statuut verandert er voor pelgrims nauwelijks iets. Maar 
dankzij de aanpassing krijgen de Franse bisschoppen meer inspraak in het bestuur van 
het bedevaartsoord. Voortaan wordt ook de rector van Lourdes benoemd door 
de Permanente Raad van de CEF, op voorstel van de bisschop van Tarbes-Lourdes, 
die verantwoordelijk is voor het heiligdom. De Franse bisschoppen benadrukken dat de 
internationale roeping van het heiligdom onverkort behouden blijft. Een ander alternatief 
was om Lourdes uit te roepen tot internationaal heiligdom. Dat zou dan concreet 
betekend hebben dat het rechtsreeks vanuit Rome zou bestuurd worden. 

Bron: CEF/Vaticannews.va 



 

 

Gebedenboekje voor de Jozefmaand maart 

Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot het jaar van Sint Jozef. Met dit 

themajaar wil de paus de heilige Jozef als beschermer extra benadrukken. Het 
feest van Sint Jozef wordt op 19 maart gevierd en de gehele maand maart is door 
paus Leo XIII uitgeroepen tot Jozefmaand. In dat kader hebben de Broeders van 
Sint Jan in Utrecht voor de maand maart een boekje samengesteld met gebeden 
en overwegingen. 
 

Foto: St. Jozef met Kind -ca. 1772-  
parochiekerk HH. Cosmas en Damianus te 
Abcoude,afkomstig uit de voormalige 
schuilkerk aldaar. 

 

De titel van het boekje is ‘Ga naar Jozef 
om dichter bij de hemelse Vader te zijn’. 
De Broeders van Sint Jan schrijven over 
hun initiatief: ,,Nadat hij een jaar van 
barmhartigheid uitgeroepen heeft, nadat 
hij onze aandacht voor verbondenheid 
met de schepping opgewekt heeft, met 
zijn nadruk ook op de vreugde – het 
meest aanstekelijke van alle gevoelens 
– geeft paus Franciscus ons nu één 
voorbeeld, één steun, een influencer.

 
De Sint Jozefmaand brengt een gelegenheid om dat serieus te nemen. De parochie 
heeft een verzameling van overwegingen en gebeden ontleend aan de 2000 jaar oude 
schat van de Kerk, voor elke dag van maart ter beschikking gesteld. Ga met ons mee 
op deze tocht: ‘Ga naar Jozef’ [Gen 41,55] … om dichter bij de hemelse Vader te zijn!’’ 
 
Jozefjaar 
Ook zijn rol als voedstervader wordt in het Jozefjaar jaar extra belicht. De paus brengt 
dit in verband met de zorg voor armen en migranten en eveneens met de rol van Jozef 
als patroonheilige van de arbeiders. Bovendien heeft de Covid-19 pandemie 
meegespeeld in het besluit van de paus om een speciaal jaar aan Sint-Jozef te wijden. 
,,De pandemie heeft duidelijk gemaakt welke betekenis gewone mensen hebben, al 
degenen die dagelijks veel geduld tonen en hoop bieden, waardoor ze een gevoel van 
medeverantwoordelijkheid zaaien,’’ aldus de paus. Volgens de paus lijken ze daarmee 
op de heilige Jozef: “Deze onopvallende man, die dagelijks, discreet en in het 
verborgene aanwezig is.” 
 
Klik hier om het boekje van de Broeders van Sint Jan te downloaden. 
 

Bron: Aartsbisdom Utrecht; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken 
   
 
 
 
 
 
 
 

https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2021/03/Ga-naar-Jozef-in-maart-digitaal.pdf
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De nieuwsbrief kijkt verder dan 

alleen de parochiegrenzen! 

 



 

 

Minder uitval kerkgangers dan gevreesd 

Uit onderzoek van de EO en het Nederlands Dagblad blijkt dat 84 procent van de 

Nederlandse kerkgangers tijdens corona de diensten is blijven volgen. 
 
 
Tekst: Geert Lesage (Kerknet) 
 
 
Het onderzoek is uitgevoerd door het bureau Direct Research in opdracht van 
de Evangelische Omroep (EO) samen met het Nederlands Dagblad (ND). Er werden 1.092 
kerkgaande christenen ondervraagd die vóór de crisis minstens een keer per maand een 
kerkdienst bijwoonden. 
 
Het onderzoek laat zien dat de twee coronagolven een duidelijk effect hebben nagelaten op 
de betrokkenheid van christenen bij hun kerk. 
 
Enkele cijfers 

• 15,7 procent volgde tijdens de coronacrisis geen kerkdiensten meer 
• bijna de helft (7 procent) van hen – met relatief veel katholieken - deed dit al meteen 

bij het begin van de coronacrisis 
• de andere 8,7 procent deed dit na verloop van tijd 
• van alle kerkgangers bleef 47,1 procent de diensten van de eigen kerk volgen 
• een groep van 19,9 procent volgde naast de eigen diensten ook kerkdiensten van 

andere kerken 
• 13,6 procent volgde zelfs uitsluitend diensten bij andere kerken 

Kaalslag vooral in tweede golf 
De tweede coronagolf in het najaar van 2020 versterkte het afhaakgedrag. Maakte in de 
eerste golf 10 procent van alle ondervraagden geen (online)diensten mee, in de tweede golf 
gold dat voor 17 procent. De tweede golf was ook het moment waarop meer kerken 
uitsluitend onlinediensten gingen aanbieden. 
 
Toch blijven veruit de meeste gelovigen betrokken bij de kerk, ook in de tweede golf sinds 
oktober. Bijna zeven op kerkgangers kijken minimaal twee keer per maand naar een dienst 
en nog eens 16 procent kijkt maandelijks. 
 
Meer katholieken stoppen 
14,5 procent van kerkelijk Nederland zegt na de coronacrisis minder fysieke kerkdiensten te 
zullen bezoeken en 3,8 procent zegt helemaal niet meer te gaan. Verder geeft 78,5 procent 
aan even vaak naar de kerk te gaan en 3,2 procent is van plan om vaker een kerkdienst te 
bezoeken. Met name katholieken geven aan dat zij zullen stoppen met naar de kerk gaan (8 
procent). Katholieken en gereformeerden samen geven het meest aan minder naar de kerk 
te gaan na de crisis: elk 20 procent. 
 
Jongeren 
De groep tussen 18 en 35 jaar volgde tijdens de coronacrisis het vaakst de diensten van 
andere kerken. Van de ondervraagde jongeren geeft 17 procent aan na de crisis te willen 
veranderen van kerk. Niet minder dan 9 procent van hen zegt na corona definitief geen 
kerkdiensten meer bij te zullen wonen. 

Bekijk de resultaten van het onderzoek van EO en ND naar kerkgang in coronatijden.  

https://www.kerknet.be/auteur/geert-lesage
https://visie.eo.nl/artikel/2021/02/eo-en-nd-onderzoeken-kerkgang-na-corona


 

 

  

 

 
 
 
■ Vrijdag 5 maart 2021 
 Wereldgebedsdag 
 
■ Vrijdag 12 maart 2021 

24 uur voor de Heer. De Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen is geopend tussen 18 
en 19 uur om deel te nemen aan het gebed. U bent allen van harte uitgenodigd om 
hieraan deel te nemen. 

 
■ 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. 

 
■ 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. 

 
■ Vrijdag 2 april 2021 (15.00 uur) 

Kruisweg bidden in de Sint Willibrordkapel in Domburg 
 
■ Zondag 25 juli 2021 
 Werelddag voor grootouders en senioren. 
 
 
 
 
 

 
 

Als je snel vooruit wilt komen, ga dan alleen; 
wil je succesvol verder komen, ga dan samen!! 



 

 

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! 
 

14-23-160-a141 
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https://www.paterdamiaanparochie.nl/pastoraal-team/
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