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SchulpHulpmaatje Middelburg is nu Stichting Vrijwillige
Schuldhulp Walcheren

SchuldHulpMaatje Middelburg heeft haar naam gewijzigd in stichting Vrijwillige
Schuldhulp Walcheren. De wijziging van deze naam hangt samen met de
uitbreiding van de activiteiten naar heel Walcheren. Op dit moment komt zo’n 60%
van de hulpvragen uit Vlissingen.
Omdat SchuldHulpMaatje bestuurlijk gezien een samenwerking tussen verschillende
kerken is, wordt er actief contact gezocht met kerken in Vlissingen.
De diaconie van de PKN Souburg doet actief mee, met de PKN Vlissingen loopt het
contact via de predikant en het inloopspreekuur in De Herberg aan het Bellamypark.
Het is de hoop van het huidige bestuur dat er naar aanleiding van die contacten nieuwe
bestuursleden toegevoegd kunnen worden. Het is belangrijk dat er meer bestuurlijk
evenwicht komt tussen Middelburg en Vlissingen.
Als u, als Vlissinger (!), denkt dat een bestuursfunctie bij SchuldHulpMaatje wat voor u
is, neem dan contact op met Helène Kouwenhoven (voorzitter Caritas Walcheren en
algemeen bestuurslid SHM) via Caritas@rkwalcheren.nl

Lezingen bij de vijfde zondag van de Veertigdagentijd, Bcyclus, 21 maart 2021 en een overweging hierbij.
1.lezing: Jeremia 31,31-34; Antwoordpsalm 51; T.L. Hebreeën
5,7-9; H. Evangelie volgens. Johannes 12,20-33
Tekst: René Heinrichs, aalmoezenier b.d.

We zijn al een aardig eind op weg naar Pasen. Inmiddels alweer vijf weken. Over twee
weken is het zover. Maar er is nog veel te reinigen in onze zielen, tenminste bij mij.
We hebben de laatste tijd ook geleefd in de ban van de verkiezingen voor de Tweede
Kamer. Vroeger waren de mensen verplicht te gaan stemmen. Was het na de Tweede
Wereldoorlog diep van binnen, vanuit hun hart, dat mensen gingen stemmen dit
veranderde naarmate de tijd vorderde. De uiterlijk opgelegde wet verplichtte mensen
om te gaan stemmen op straffe van. Maar tegenwoordig is het een recht om te gaan
stemmen: je mag het gebruiken maar ook niet.
Ik heb regelmatig gekeken naar T.V.-programma’s die me hielpen, althans dat was hun
doelstelling, bij het maken van een keuze. Soms werd ik door mensen geraakt in mijn
hart. Zo door twee Nederlanders met een migratieachtergrond: de een die voor de
eerste keer mocht stemmen. Hij was gevlucht uit de dictatuur van Syrië waar hij nooit
heeft mogen stemmen en nu wel, in Nederland. Deze jongeman was tot tranen toe
bewogen om dit te mogen doen. Hij stemde met hart en ziel. Een ander mens die mij
raakte was ook een mens met een migratieachtergrond. Ook gevlucht voor een
dictatuur: hij helpt mensen die de taal Nederlands nog niet zo goed meester zijn maar
wel willen stemmen om duidelijk te krijgen wat de politieke partijen willen in hun eigen
taal. Hartverwarmend en de democratie bevorderend!
Over in het hart geraakt worden gaan de lezingen van vandaag. Jeremia spreekt over
een Nieuw Verbond (dit is de enige keer in het Oude Testament dat geschreven wordt
over een Nieuw Verbond.) We mogen dit echter niet meteen opvatten als een
voorspelling over het Nieuwe Verbond dat in Jezus wordt gesloten door God met de
mensen. Jeremia spreekt in zijn tijd voor zijn mensen in ballingschap. Het volk dat in
ballingschap gevoerd is werd immers ontrouw aan het Oude Verbond geworden. Dit
was gegrift in stenen. Het was verworden tot een uiterlijke plicht. En die werd niet goed
onderhouden door de mensen. Daarom wil Jeremia het Nieuwe Verbond. Hij wil dat
mensen vanuit hart en ziel God trouw blijven omwille van zijn goede daden aan de
mensen verricht. Vergeten we daarbij niet dat God het initiatief genomen heeft om het
volk in gevangenschap te bevrijden. Als antwoord van het volk op zijn reddende,
bevrijdende daad veracht God dat het volk zich aan bepaalde regels houdt. Maar dat
heeft het volk inde loop van de tijd laten verslappen en is zelfs omgedraaid in het
omgekeerde doen: God vergeten en vervloeken. En dan gaat het fout met de mensen!
Er is nog een tweede tekst in de lezingen van vandaag die me bijzonder raakt.
De tekst uit de brief uit de school van de H. apostel-leerling Paulus aan de Hebreeën.
‘In de school van het lijden heeft Jezus gehoorzaamheid geleerd’. Ik heb moeite om
deze tekst te verstaan, te begrijpen. Het woord gehoorzaamheid zit me dwars. En dat
heeft te maken met mijn opvoeding zowel thuis als op internaat/ kleinseminarie. Is dit
het slaafs opvolgen van bevelen? ‘Befehl ist Befehl?’ Is dit de houding van ‘je doet dit
omdat ik het zeg, omdat ik jouw vader, jouw moeder ben? ‘Dan steiger ik. Dan begrijp ik
volstrekt niet wat er staat. God is toch immers een god die mensen heeft bevrijd en
mensen vrij laat om voor of tegen hem te kiezen?

Zo lezen we respectievelijk in het boek van de Uittocht en in het Scheppingsverhaal in
het boek Genesis. Dat kan de schrijver dus niet bedoeld hebben maar wat dan wel. Bij
gehoorzaamheid gaat het om horen wat er gezegd, bedoeld is, jouw voorgehouden
houdt en wat je dan niet alleen met jouw verstand maar ook met jouw hart gaat
begrijpen en beamen. Vanuit dit begrijpen en verstaan ga je dan ja zeggen tegen het
jou voorgehoudene. Je laat het toe in jouw hart en dan ga je ervoor. Maar dat laatste
gaat niet gepaard zonder pijn, zonder lijden. Jouw geloof, jouw idealen verwerkelijken
gaat niet zonder pijn. We zijn beperkte mensen met een beperkte tijd en ruimte. We zijn
niet volmaakt. We blijven tuinkabouters. Zo is het ook met Jezus gegaan. Steeds weer
laat God zich kennen in de bijbelse geschiedenis; in de uittocht, in de profeten en nu in
Jezus, zijn Zoon. En Jezus moet dit leren ontdekken, leren begrijpen en leren beamen.
Hij maakt een weg van horen door. En dat gaat met pijn gepaard. Jezus voorziet zijn
lijden, de pijn die hij moet ondergaan omwille van de redding van de mensen, zo houdt
ons geloof ons voor. Als ik de tekst zo lees begrijp ik beter wat er staat: Jezus heeft
gehoord wat God van hem wil. Hij wil hieraan gehoor geven. En dat gaat niet zonder
slag of stoot. Hij ontdekt dat mensen het niet met die God eens zijn, verweer bieden
aan die god, zich ertegen verzetten. Dat gaat pijn doen ja hij wordt er zelfs voor gedood
op het Kruis. En op het Kruis trekt hij allen, alle mensen naar zich toe. Hij is gekruisigd
omwille van ons allemaal.
De weg van Jezus is een weg van dienen, dienstbaar zijn. En dit dienen gaat gepaard
met lijden. Het kost moeite. Alles wat des mensen is komt hierbij aan de orde. Mensen
kunnen je dwarszitten bij dit dienen. De opgave om te dienen. kan te zwaar zijn, heel
veel van je vragen. Maar als het vanuit je hart komt vindt je in gebed steeds weer de
kracht om door te gaan. Jezus was een mens van vlees en bloed. Hij hoorde wat God
van hem vroeg. Hij wilde daaraan gehoor geven. En hij onderging het lijden dat daarbij
hoorde. En dat geschiedt nog elke dag. Echt gelovig zijn en dat betekent dus niet alleen
het trouw opvolgen van alles wat in steen gebeiteld staat, want die tien geboden in
steen gebeiteld worden niet aan de kant geschoven, maar wel vanuit de liefde die in
jouw hart gegrift is gehoor geven aan de opdracht om de weg van Jezus, wat een weg
van liefdevol dienen is omwille van het geluk van de ander, Ander, zal niet altijd
gemakkelijk zijn en met pijn gepaard gaan. In de geschiedenis zijn er grote figuren
geweest die de klemtoon gelegd hebben op dit leven vanuit het hart. Ik denk hierbij aan
de H. Bernardus van Clairvaux. De honingzoete leraar die ons de weg naar en leven
vanuit het hart wijst. De moeite waard als leidsman.

Reageren op een artikel in deze nieuwsbrief?
Stuur uw e-mail naar rkwalcheren@zeelandnet.nl

Schuldhulpmaatje zoekt nieuwe maatjes!

SchuldHulpMaatje is een landelijke organisatie met een afdeling op Walcheren.
Een organisatie met vrijwilligers die graag mensen met geldzorgen willen helpen.
Want schulden hebben een enorme impact op iemands leven. Het hebben van
geldzorgen leidt tot problemen op velerlei gebied en hoewel ook wij weten dat het
niet makkelijk is om hulp te vragen, is een vroege en snelle hulpvraag de beste
stap naar de oplossing. Ook op Walcheren zijn vele honderden gezinnen die onze
hulp nodig hebben. Iedereen op Walcheren kan ongeacht afkomst, geloof of
geaardheid hulp vragen.
Voor ons werk op Walcheren zoeken we nieuwe Maatjes die na een goede training met
ons aan de slag willen gaan.
Je staat er niet alleen voor. Een maatje gaat pas aan de slag na een driedaagse
‘SchuldHulpMaatjetraining’. Ook volgt een maatje jaarlijks een digitaal bijscholingsprogramma. Je weet dus goed waar je mee bezig bent. Daarnaast maak je deel uit van
een plaatselijk maatjesteam en krijg je begeleiding van de plaatselijke coördinator.
Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten? Kijk op onze website
www.schuldhulpmaatje.nl. Meld je aan voor een kennismakingsgesprek met onze
coördinator Harry Anders om te horen wat de mogelijkheden zijn, wat de tijd is die van
je gevraagd wordt en wat de hulpverlening van een Maatje voor de hulpvrager betekent.
Stel het niet uit, doe het nu. Telefonisch zijn wij bereikbaar op nummer 06 44884927
of via de mail coordinatorwalcheren@gmail.com
Wij hopen echt van u te mogen horen.

Vastenactie ‘Werken aan je toekomst’ (deel 6)

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: Opleiding voor mensen met een handicap in Sierra Leone
De afgelopen weken heeft u al kunnen lezen over het Vastenactie project in Zuid-Oost
Azië en in Oost Afrika. Deze week vertellen we over het project in Serra Leone, West
Afrika.
Sierra Leone heeft een elf jarige burgeroorlog en een Ebola crisis achter de rug en staat
er economisch slecht voor. In het land leven 93.000 mensen met een beperking. Er
bestaan veel vooroordelen over gehandicapten: ze worden gediscrimineerd en horen er
niet bij. Kinderen met een handicap sterven vaker op jonge leeftijd aan ondervoeding en
verwaarlozing. Vaak gaan ze niet naar school en vinden daardoor later nauwelijks werk.
Ze zijn afhankelijk van familie. Voor gehandicapte vrouwen is de situatie nog erger,
want de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is erg groot. Zo blijft de cyclus van
armoede bestaan.

Spandoek in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen
Vrancken

Foto: © Peter

De organisatie WESOFOD (Welfare Society for the Disabled) zet zich in voor het
verbeteren van het leven van mensen met een handicap. Dit project wil veertig mensen
– gehandicapte vrouwen, jongeren en moeders met een gehandicapt kind – helpen met
een beroepsopleiding en het opzetten van een bedrijfje, zodat zij hun eigen inkomen

kunnen verdienen. Zo krijgen zij het gevoel dat ze bijdragen aan de samenleving en dat
ook zij waardevolle burgers zijn.
Twintig vrouwen en tien jongeren met een beperking en tien moeders met een
gehandicapt kind, krijgen hulp bij het volgen van een passende beroepsopleiding en bij
het opzetten van een bedrijfje. Ze onderzoeken wat voor soort bedrijf kansen biedt in
hun gemeenschap en maken een ondernemingsplan. Daarnaast wordt een aangepaste
kleine smederij opgezet waar mensen met een handicap landbouwgereedschappen
maken, speciaal voor gebruik door vrouwen en mensen met een handicap. De veertig
deelnemers kunnen meedoen aan spaar- en leengroepen. Hiermee krijgen de vrouwen
en mensen met een handicap toegang tot kapitaal voor een eigen bedrijfje en kunnen
ze op een veilige manier sparen. Zodat zij financieel onafhankelijk kunnen worden.
Bron: vastenactie Nederland

Steunt u ons Vastenactieproject via Vastenactie Heilige Maria
Parochie Walcheren
IBAN NL84 INGB 0006 0514 05 Hartelijk dank voor uw gift!

Volgende week: Corona en de derde wereld
Vastenactiewerkgroep
Insa van Duin, Lisanne Jacobs, Ger van Waegeningh, Iwonka Turczynowicz en Leo
Speckens.

Oproep
De redactie van deze nieuwsbrief is op zoek naar Middelburgse parochianen die
ons kunnen helpen aan anekdotes over de HH. Petrus- en Pauluskerk uit de
periode tot 1970. Stuur uw bijdrage naar: rkwalcheren@zeelandnet.nl.
Wilt u met ons praten over deze kerk? Stuur dan uw telefoonnummer en we nemen
contact met u op. Heeft u oude foto’s? Ook daar zijn we in geïnteresseerd. Laat van u
horen op rkwalcheren@zeelandnet.nl

24 uur voor de Heer: in gebed, aanbidding en stilte
verbonden

Van vrijdag 12 maart tot en met zaterdag 13 maart werd in het Bisdom Breda ’24
uur voor de Heer’ gehouden. In 24 uur tijd wisselden 9 parochies in het bisdom
elkaar af met eucharistische aanbidding.
Ook de gebedskring van het bisdom, een aantal gezinnen en individuele gelovigen zijn
tijdens het gebedsinitiatief in gebed en stilte met elkaar verbonden. De slachtoffers van
de coronapandemie vormden een belangrijke gebedsintentie tijdens deze editie van 24
uur voor de Heer.

Bisschop Liesen in de H.
Antoniuskathedraal in Breda
Foto: Bisdom Breda

Ook in de H. Maria Magdalenakerk in Goes
werd gebeden. Voorganger was pater
Thaddy de Deckere MMH
Foto: Wiel Hacking

In de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen ging pater Thaddy de Deckere MMH voor.
Foto: Peter Vrancken
Bron: Bisdom Breda; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken

Maria Boodschap (Annunciatie)
donderdag 25 maart 2021 (Christenen)

Maria Boodschap of Aankondiging van de Heer ('Annuntiationis Domini') is het
hoogfeest ter herinnering van de aankondiging (annunciatie) van de geboorte van
Jezus aan Maria. In de Orthodoxe Kerk en Rooms-Katholieke Kerk valt deze
feestdag jaarlijks op 25 maart, dus negen maanden voor Kerstmis, de
geboortedag van Christus.
Op deze dag herdenkt men dat de engel Gabriël aan Maria de boodschap bracht dat
zij moeder zou worden van Jezus. Ook: Annonciatie. In de christelijke iconografie
verwijst het woord naar de voorstelling van de aartsengel Gabriël die volgens Luc.
1:26-35 Maria in haar huis te Nazareth een bezoek brengt en haar meldt dat God
haar uitverkoren heeft om de moeder van zijn Zoon te worden. Er bestaan talloze
schilderijen van dit tafereel (o.a. van Leonardo da Vinci en Fra Angelico). Het thema
was reeds in de oud-Christelijke kunst (catacomben) geliefd. De tekst werd
aanvankelijk gevonden in de z.g. apocriefe evangeliën, in de latere middeleeuwen
gebruikte men deze niet meer, doch die van Lucas.
De Germanen hadden een feest: de voorjaarsevening. Rond 21 maart werd met een
gewijde ploeg de eerste voor in een akker getrokken, waarna met een godenbeeld
en offerdieren een ommegang om het veld werd gemaakt. Het geheel ging gepaard met
een feest. Dit feest is gekerstend als Maria Boodschap; in de volksmond "Ploegmaria".
Uit het evangelie volgens Lukas In de zesde maand (dat de oude Elisabeth zwanger
was) werd de engel Gabriël van Godswege gezonden naar een stad in Galilea,
Nazareth, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis
van David; de naam van die maagd was Maria. Hij trad bij haar binnen en sprak:
,,verheug U, begenadigde, de Heer is met U.’’ Zij schrok van dat woord en vroeg zich af
wat die groet te betekenen had.
Maar de engel zei tot haar: ,,Vrees niet Maria, want Ge hebt genade gevonden bij
God. Zie, Ge zult zwanger worden en een Zoon ter wereld brengen, die Ge de naam
Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden,
God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken en Hij zal in
eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob en aan zijn koningschap zal nooit
een einde komen.’’ Maria echter sprak tot de engel: ,,Hoe zal dit geschieden, daar ik
geen gemeenschap heb met een man?" Hierop gaf de engel haar ten antwoord: ,,De
Heilige Geest zal over U komen en de kracht van de Allerhoogste zal U
overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht, heilig genoemd
worden, Zoon van God. Weet dat zelfs Elisabeth, uw bloedverwante, in haar
ouderdom een zoon heeft ontvangen, en ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in
haar zesde maand; want voor God is niets onmogelijk.’’ Nu zei Maria: ,,zie de
dienstmaagd des Heren: mij geschiede naar Uw woord.’’ En de engel ging van haar
heen.

Veertigdagentijd 2021
De viering van het Paastriduüm
Beste medeparochianen,
We bevinden ons in de veertigdagentijd, tijd van inkeer en voorbereiding op het
Paasfeest. Zoals vorige jaren reiken we u een brief aan waarin we aandacht geven aan
de vieringen in de Goede Week, met het oog op de goede voorbereiding van deze
vieringen.
Corona
Op het moment van schrijven van deze brief hebben we nog te maken met strenge
coronamaatregelen. We gaan er van uit dat deze over enkele weken, eind maart en
begin april, nog steeds gelden. Dat betekent voor al onze vieringen dat er maximaal 30
kerkgangers kunnen deelnemen aan de vieringen (voorgangers en assistenten niet
meegerekend) die zich van te voren moeten aanmelden, en die bij het kerkbezoek geen
gezondheidsklachten hebben. Bij het betreden van de kerk en bij het bewegen door de
kerk wordt een mondkapje gedragen. De 1,5 meter afstand wordt gewaarborgd, en de
handen worden ontsmet. Meezingen door de kerkgangers is niet mogelijk. Zang kan
door enkele cantors worden verzorgd, maar we stimuleren graag het gezamenlijk gebed
van kerkgangers. U kunt daar bij het kiezen van gezangen rekening mee houden!
We beseffen dat de coronamaatregelen beperkingen met zich meebrengen. De
suggesties die we doen om samen te vieren zijn aangepast aan de actuele
mogelijkheden. We nodigen u uit om samen met ons uiting te geven aan Pasen Vieren
in verbondenheid. Dat betekent ook concreet parochianen informeren over de
mogelijkheden die er zijn, zoals we dat met Kerst ook gedaan hebben.
Palmzondag
Palmzondag wordt op zondag 28 maart gevierd. De palmtakken worden gezegend en
uitgedeeld. Ook wordt het ‘evangelie van de intocht’ gelezen. Slechts een beperkt
aantal kerkgangers kan aan deze vieringen deelnemen. U kunt na de viering palmtakjes
achter in de kerk of in de dagkapel vinden of bij het secretariaat voor parochianen die
op een later moment een palmtakje willen ontvangen.
Chrismamis
Elk jaar worden op de woensdag van de Goede Week door de bisschop de H. Oliën
gezegend en het Chrisma gewijd in een ‘bisdom-brede’ eucharistieviering. Om de
bekende redenen is het net als vorig jaar niet mogelijk om de Chrismamis echt ‘bisdombreed’ te vieren. De Chrismaviering is op woensdag 31 maart om 19.00 uur in de
kathedraal in Breda. Slechts een beperkt aantal personen kan aan deze viering
deelnemen. Maar iedereen die dat wil kan via een livestream de Chrismamis volgen en
meevieren. De link daarvoor vindt u op de website van het bisdom Breda:
www.bisdombreda.nl.
Boeteviering en biechtgelegenheid in de Goede Week
Een goede voorbereiding op Pasen en bezinning horen bij elkaar. Daarbij realiseren we
ons wat er in ons leven minder goed gaat of waar we misschien tekort zijn geschoten.
Wat herkennen we in ons eigen leven als tekort, als iets dat nog onvolkomen is, als iets
dat mag groeien. Hebben we behoefte aan verzoening, aan een toezegging van
genade, aan de belofte van nieuw leven en nieuwe kansen… Van ouds is de
veertigdagentijd en de Goede Week de periode voor een boeteviering of voor het
sacrament van boete en verzoening.

Onze priesters geven u graag gelegenheid voor een persoonlijk biechtgesprek, en in
beide parochies is er ook gelegenheid voor een gezamenlijke boeteviering. In de H.
Maria Parochie Walcheren wordt deze viering verzorgd op dinsdag 30 maart om 19.00
uur in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen.
Paastriduüm
De vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake vormen samen één
geheel en worden daarom door dezelfde voorganger(s) in dezelfde kerk gevierd.
In ons parochieplan is afgesproken om het paastriduüm in onze beide parochies in de
parochiekerk te gaan vieren. We hopen dat dit echt vieringen voor en door de gehele
parochie zullen zijn. Het Paastriduüm in de H. Maria Parochie Walcheren wordt in de
HH. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg gevierd.
In de Paaswake in Middelburg worden de paaskaarsen en doopwater voor Vlissingen,
Domburg alsmede de zorgcentra Ter Reede in Vlissingen en Willibrord in Middelburg
gezegend. Emeritus-pastoor Paul de Maat en pastoraal werkster Ria Mangnus zullen dit
triduüm verzorgen.
Wanneer de avondklok in april nog van kracht is, zal de Paaswake vervroegd
worden naar 19.00 uur (in plaats van 21.00 uur). Op Witte Donderdag en Goede
Vrijdag beginnen de vieringen om 19.00 uur.
In alle parochiekernen kan men deze dagen overdag in de eigen kerk samen komen
voor een gepast gebedsmoment, bijvoorbeeld voor het bidden van het getijdengebed.
Desgewenst helpen we u bij de voorbereiding daarvan. Een kerkelijk morgengebed
vindt tijdens het Paastriduüm plaats in het parochiecentrum van Zierikzee, telkens om
09.00 uur.
Op Goede Vrijdag wordt in veel kerken om 15.00 uur samen de kruisweg gebeden.
Eerste en Tweede Paasdag
Op zondag 4 april wordt Pasen feestelijk gevierd op de gebruikelijke kerktijden. Dan
worden de brandende paaskaars en het gezegende doopwater vanuit de gezamenlijke
paaswake plechtig in de kerk binnengedragen.
Op maandag 5 april, Tweede Paasdag, is er één gezamenlijk (regionale)
eucharistieviering in de H. Magdalenakerk te Goes om 10.00 uur. Deze viering wordt
gestreamd.
Wij hopen dat de informatie helpt bij de goede praktische en inhoudelijke voorbereiding
op het Paasfeest.
Graag wensen we u allen een goede voorbereiding op Pasen. In goede verbondenheid
mogen we bouwen aan het geloofsleven in onze parochies. Op weg naar Pasen vragen
we Gods zegen over onze parochies, onze parochianen en onze dierbaren, en over
allen die in onze omgeving wonen en werken.
Namens het pastoraal team van de H. Pater Damiaanparochie en de H. Mariaparochie
Walcheren groet ik u vriendelijk,
Alida van Veldhoven, teamleider

U adverteert al voor ongeveer 2
euro in deze nieuwsbrief.
Neem contact op met Herman
Maas: 0118 – 430377

Weer vieringen in de Willibrordkapel in Domburg

Met ingang van volgende week zaterdag, 27 maart, worden de wekelijkse
vieringen op zaterdagavond in de Willibrordkapel in Domburg hervat.
De Coronavoorschriften zijn van toepassing en dat betekent onder meer 1,5 meter
afstand bewaren, mondneuskapje dragen (tenzij u op uw plaats zit) en handen
desinfecteren. Wilt u een viering bijwonen, dan is voorafgaande aanmelding verplicht.
Dat kan per e-mail via: wkgr.domburg@rkwalcheren.nl.
In de viering van volgende week zaterdag gaat pastoraal werkster Ria Mangnus voor. In
de Paasviering, op zondag 4 april is René Heinrichs, aalmoezenier b.d. de
voorganger. Deze viering begint om 10.00 uur.

Na Corona weer gezamenlijk naar de kerk?

Eens, als de deuren van de kerk zich weer openen … ja, wat dan? De
coronapandemie heeft ook het kerkelijk leven overhoopgehaald, met in het
gunstigste geval nu vooral kerkdiensten die je thuis via de laptop volgt. Maar
Bijbelstudies, ontmoetingen, gezamenlijk koffiedrinken in elkaars nabijheid en al
deze andere kerkelijke activiteiten zijn opgeschort.

Tekst: Teun-Jan Tabak
En toch …. Eens, als voldoende mensen gevaccineerd zijn, komt de tijd dat we weer
onbekommerd elkaar ook in de kerk mogen ontmoeten om gezamenlijk te luisteren en
te zingen.
De kerk na corona
De plenaire vergadering van de Raad van Kerken kwam vorige week woensdag, 10
maart, in een videovergadering bijeen om te spreken over wat te doen als de kerken
weer frank en vrij bezocht mogen worden. Aanleiding was de discussie over hoe het nu
verder moet met de Kerkproeverij. Net als vorig jaar is ook dit jaar de situatie te onzeker
voor een nieuwe editie van Kerkproeverij, zo concludeerde het kernteam dat sinds 2017
de manifestatie organiseert waarbij alle Nederlanders nadrukkelijk uitgenodigd worden
om een kerkdienst te bezoeken.

Een nagenoeg volle Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. Gaat dat ooit nog gebeuren?
Foto: © Peter Vrancken

Met het oog op de toekomst van de Kerkproeverij kwam de vraag aan de orde of kerken
er eigenlijk wel behoefte aan hebben.

,,Kerkproeverij is een begrip’’
Bisschop Hans van den Hende, vertegenwoordiger namens de Rooms-Katholieke Kerk,
herinnerde eraan dat ‘Kerkproeverij’ een begrip is geworden, het is een actie die zowel
bij nieuwe mensen als parochianen die lang niet in de kerk zijn geweest aanslaat.
Volgens Van den Hende is het goed te wachten op de coronavrije tijd voordat de
manifestatie weer wordt georganiseerd.
Verder leverde de vraag naar de behoefte aan Kerkproeverij geen onverdeeld
enthousiasme op. Enkele lidkerken van de Raad hebben het nog nooit georganiseerd,
anderen zijn positief maar moeten bezuinigen. Voor de meeste is duidelijk dat er nu
eerst gewerkt moet worden gewerkt aan terugkeer van de eigen leden als de kerk weer
open mag. De vraag waar volgens bisschop Dirk Jan Schoon, vertegenwoordiger van
de Oud-Katholieke Kerk, nu antwoord op moet komen is hoe we na corona weer een
open kerk kunnen zijn en welke acties daarvoor nodig zijn.
Kerk-zijn wordt anders
Enkele kerkgenootschappen hebben reeds een werkgroep in het leven geroepen om te
onderzoeken hoe in het post-coronatijdperk de draad van het kerkelijk leven weer
opgepakt kan worden. Dominee Peter Nissen, vertegenwoordiger namens de
Remonstranten, wees op eerste onderzoeken waaruit blijkt dat zo’n 25 % van de
kerkgangers die voor de corona-uitbraak naar de kerk kwamen, niet meer terugkeert.
Van de mensen die wel betrokken blijven bij de kerkdiensten zal een aanzienlijk deel
ervoor kiezen soms aanwezig te zijn, maar andere zondagen de dienst via een
videoverbinding te volgen. Het kerk-zijn na corona zal anders zijn.
Vicaris Arjen Bultsma, vertegenwoordiger van de Rooms-Katholieke Kerk, maar ook lid
van het kernteam voor de Kerkproeverij, vroeg zich hardop af of de kerken zich samen
kunnen voorbereiden op het kerk-zijn na corona, of dat het ieder voor zich is.
Desgewenst kan het kernteam Kerkproeverij hier op korte termijn een bijdrage aan
leveren. Het is aan het dagelijks bestuur van de Raad om, gehoord deze discussie,
daarover te beslissen.
Beleidsplan Raad 2021 – 2025
Zonder verdere discussie stemde de plenaire Raad in met het nieuwe beleidsplan van
de Raad van Kerken voor de periode tot 2025. Tijdens de heidag in september vorig
jaar is veel informatie voor een vereenvoudigde structuur en werkwijze opgehaald. Aan
de hand van dat plan zal de organisatie van de Raad met al die verschillende
beraadgroepen, werkgroepen en commissies worden aangepast.

Bron: Raad van kerken Nederland
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Congregatie voor de Geloofsleer en de vraag naar het
inzegenen van relaties van personen van hetzelfde geslacht

De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft kennis genomen van het
schrijven van de Congregatie voor de Geloofsleer over de vraag of de Kerk de
bevoegdheid heeft om verbintenissen in te zegenen van personen van hetzelfde
geslacht. Het schrijven van de Congregatie voor de Geloofsleer is een antwoord
op vragen die vanuit de Wereldkerk door pastoors en gelovigen zijn gesteld.
De Congregatie voor de Geloofsleer bevestigt eerdere uitspraken van de Kerk dat het
zegenen van relaties van personen van hetzelfde geslacht niet mogelijk is.
Desgevraagd geeft de Nederlandse bisschoppenconferentie aan dat de Congregatie
voor de Geloofsleer hiermee inhoudelijk aansluit bij eerdere uitspraken van het
leergezag, waaraan de bisschoppen gehouden zijn, en de katholieke leer zoals
uiteengezet in de Catechismus van de Katholieke Kerk.
De publicatie van het antwoord (‘Responsum’) is goedgekeurd door paus Franciscus en
gedateerd op 22 februari 2021.
De beoordeling van relaties is geen oordeel over personen, geeft de Congregatie voor
de Geloofsleer aan. Benadrukt wordt dat ,,respect, begrip en fijngevoeligheid’’ nodig
zijn, met een verwijzing naar de Catechismus van de Katholieke Kerk. ,,Men moet
iedere vorm van onrechtmatige discriminatie vermijden’’ (CKK 2358).
Documenten
Hier vindt u de documenten van de Congregatie voor de Geloofsleer het Engels, een
Nederlandse vertaling is in voorbereiding.
– Responsum of the Congregation for the Doctrine of the Faith to a dubium regarding
the blessing of the unions of persons of the same sex
– Article of Commentary on the Responsum ad dubium
Lees ook: Amoris laetitia

Bron: rkkerk.nl; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken
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8 jaar paus Franciscus in 8 grote lessen

Afgelopen zaterdag acht jaar geleden, 13 maart 2013, beklom Jorge Bergoglio het
balkon van het Vaticaan onder zijn nieuwe naam: paus Franciscus. Een pontificaat met
(minstens) 8 lessen.

Tekst: Lieve Wouters (Kerknet)

#1 Terug naar de essentie
Politiek-culturele en binnenkerkelijke oorlogen zijn aan paus Franciscus niet besteed. In
ethische kwesties staat voor hem de mens centraal. Hoe ga ik om met mijn naaste? Dat is de
essentie waarnaar paus Franciscus terug wil, zonder mensen te veroordelen vanwege hun
geaardheid, relaties of beslissingen.
#2 Samen op weg
De kerk is niet af, maar altijd op weg. Meer nog: ze is ‘samen op weg’. Op 8 jaar tijd
probeerde paus Franciscus op diverse manieren tot een meer synodale kerk te komen:
•
•
•
•

wereldwijde enquêtes over het gezin en over jongeren, in de aanloop naar
bisschoppensynodes over die thema’s
Raad van Kardinalen die hem adviseren en bijstaan bij de hervorming van de kerk
meer beleidsfuncties voor vrouwen
de volgende bisschoppensynode over de synodale kerk

#3 Op weg naar de rand
De kerk is niet richtingloos op weg. Ze gaat actief op zoek naar wie uitgesloten is en zich aan
de rand van de samenleving bevindt. In die beweging naar de periferie vindt de kerk wat haar
doet leven: solidariteit, gedeelde vreugde, de kern van het evangelie. De voorkeursoptie voor
de arme en voor al wat kwetsbaar is, zit al vervat in de naamkeuze van de paus.
#4 We zijn allemaal broers en zussen
In Fratelli Tutti schreef paus Franciscus uitgebreid over zijn visie op interreligieuze dialoog.
Die woorden werden heel concreet tijdens zijn reis naar Irak, waar hij zij aan zij met onder
meer de sjiitische leider Al-Sistani het Gebed van de kinderen Abraham uitsprak. Die
universele broederschap is eveneens geïnspireerd op de heilige naamgenoot van de paus.
#5 Alles is verbonden
Dit thema werkt de paus het sterkst uit in zijn encycliek Laudato Si’, een luide oproep naar
alle mensen van goede wil om zich bewust te worden van economische systemen die al het
leven op aarde bedreigen. Hij stelt de planeet voor als ons gemeenschappelijk huis. Als we
dat vernielen, zijn we allemaal dakloos. Sociale rechtvaardigheid en natuurbehoud zijn 1
strijd en vergen een heuse bekering.
#6 Zeg het met een gebaar
De grootste lessen gaf paus Franciscus misschien wel zonder woorden. Denk aan het
doodstille Urbi et Orbi-gebed in maart 2020 voor het einde van de coronapandemie. Of ook
aan het recente bezoek aan Irak. Andere gebaren die oneindig veel betekenen: zelf de
telefoon opnemen, kinderen laten spelen op het podium waar hij een toespraak houdt, de
voeten van gevangenen en migranten wassen op Witte Donderdag, enzoverder.

#7 Eenvoud en authenticiteit
Paus Franciscus woont niet in het pauselijk paleis, maar in een eenvoudig appartement in
het Vaticaan. Hij kleedt zich ook eenvoudig, zonder gebruik te maken van bijzondere
pauselijke outfits en accessoires.
#8 Aanvaard hedendaagse kwaliteitseisen
Kort na zijn verkiezing richtte paus Franciscus een secretariaat voor de Economie op om
verspilling, fraude en incompetente boekhouding in de Vaticaanse Bank aan te pakken. Hij
dreigde zelfs de bank te sluiten als deze niet transparanter zou worden. Ook inzake seksueel
misbruik koos de paus voor transparantie.

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!

■

Zaterdag 20 maart 2021 (10.00 uur)
Lauden bidden 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.

■

Donderdag 1 april 2021 (20.30 uur)
Via NPO1 zendt KRO-NCRV vanuit Roermond een registratie uit van The Passsion.

■

Vrijdag 2 april 2021 (15.00 uur)
Kruisweg bidden in de Sint Willibrordkapel in Domburg

■

Zondag 25 juli 2021
Werelddag voor grootouders en senioren.

De mens is medicijn voor de mens!!
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