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Onze Lieve Vrouwekerk

Petrus- en Pauluskerk

Dishoek

Domburg

Vieringen in de Goede Week en Pasen 2021
HH. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg
1 april
Witte Donderdag
19.00 uur
Emeritus-pastoor Paul de Maat
2 april
15.00 uur

Goede Vrijdag
Kruisweg

19.00 uur

Emeritus-pastoor Paul de Maat

3 april
19.00
Paaswake

Paaszaterdag

4 april
11.30 uur

Eerste Paasdag
Pater Thaddy de Deckere mmh

Emeritus-pastoor Paul de Maat

Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen
2 april
Goede Vrijdag
15.00 uur
Kruisweg
4 april
09.30 uur

Eerste Paasdag
Emeritus-pastoor Paul de Maat

Willibrordkapel in Domburg
2 april
Goede Vrijdag
15.00 uur
Kruisweg
4 april
10.00 uur

26 maart 2021

Eerste Paasdag
Aalmoezenier b.d. René Heinrichs

Zoutelande

Lezingen van Palmzondag b-jaar en een overweging hierbij d.d. 28
maart 2021.
De Palmliturgie: H. Ev. Mc.11,1-10 of Joh. 12,12-16.
In de H. Euch. Jes.50, 4-7; antw. Psalm 22; t.l: Brief aan de Filipenzen
2,6-11; h. Ev. Mc.14, 1-15,47 of: Mc. 15,1-39.
Tekst: René Heinrichs, aalmoezenier b.d.

Woensdagmorgen 24 maart. Een heerlijk ochtendzonnetje verlicht en verwarmt ons in
Ossendrecht. Tijd om eens een beetje in de voortuin te doen. Tijdens dat werk komt de
buurman terug van boodschappen doen. B.,,Mogge buurman.’’ R. ,,Mogge buurman.’’ B
,,Lekker aan het werk?’’. R. ,,Ja, het wordt tijd hiervoor.’’ B. Wat een teleurstelling weer
gisteravond. Rutte geeft niet veel versoepelingen. Tja we zijn er nog niet, he! Daarom
haal ik het buitenland maar naar mij toe. (Hij toonde een flesje Slibovitsch).’’ R. ,,Neen
dit virus blijft onder ons. We zijn er nog niet vanaf. We hebben nog een lange weg te
gaan. Hopelijk kunnen we snel worden ingeënt. Dat zou weer ruimte geven. En
natuurlijk die Europese inentingsverklaring. Misschien kan die dienen als een
addendum bij het paspoort en ons zo ruimte geven, vrijheid geven om weer wat te
kunnen reizen.’’ n zo ging het gesprek nog een half uur door. Tja van werken kwam niet
zoveel maar dat is niet erg. Even weer menselijk contact voelde goed. Weer eens
kunnen praten over wat je zoal bezig houdt. Hoe zien we daar naar uit!
Zo zagen de mensen in Jerusalem uit naar Jezus komst. Hij die gezien werd als degene
die het oude koninkrijk van David en zijn opvolgers , de grootste periode van rust, orde,
goed beleid, welvaart en welzijn voor de inwoners van dit koninkrijk zo rond 1000-850,
weer nieuw leven zou gaan inblazen. Jezus werd gezien als de nieuwe bevrijder, leider,
koning van het joodse volk. En ze stromen massaal uit om Jezus welkom te heten. Zij
spreiden mantels over de straten uit, ze zingen hem toe: ,,Hosanna’’ en ze zwaaien met
palmtakken. Maar Jezus wist beter. Hij kwam om er te lijden en te sterven en te
verrijzen. En zo Gods Koninkrijk te vestigen.
We zijn met de herdenking van deze gebeurtenis aangekomen bij Palmzondag. We zijn
al behoorlijk op weg naar Pasen. Wat begon met Aswoensdag, het symbolisch reinigen
van onszelf tot het juichend binnenhalen van Jezus als Redder, alleen anders dan God
bedoelt!
Na het wijden of zegenen van de Palmtakken lezen we dan dat majestueuze literair
prachtig gecomponeerde lijdensverhaal. Alles wat des mensen is komt erin aan bod.
Hoop en wanhoop, hoop en teleurstelling, verraad en bedrog, behoudzucht en
verlangen naar verandering, trouw en ontrouw, verzet en overgave, gevangenschap en
bevrijding, geloof en ongeloof, politieke moed en kruiperigheid, angst en durf,
ongehoorzaamheid en gehoorzaamheid, radicaliteit en bescheidenheid etc. Het
evangelie is een apart soort literatuur. Zoals in mijn opleiding professor Kahmann, een
groot exegeet ons leerde: ,,Het evangelie van Marcus, het oudste en eerste evangelie,
is eigenlijk een groot lijdensverhaal met een happy end.’’ Geen wonder dat dit
evangelie voor veel kunstenaars een grote bron van inspiratie is geweest en nog is.
Zowel voor dichters, schrijvers, filmmakers enz. En natuurlijk een grote bron van
prediking en verkondiging. Maar ook als bron van macht uitoefenen en mensen in de
greep houden van een autoritaire kerk en kerkleiders en priesters te houden. En ik
herhaal hier: de kerk is van God en de mensen en niet van priesters en autoritaire
kerkleiders.

Alles waar Jezus zo op tegen was en is. Zie daarvoor ook weer het Evangelie!
Priesters, bisschoppen, verkondigers hebben een grote taak binnen de kerk: in
gehoorzaamheid aan God en Jezus dienen. Hun ego aan de kant schuiven. Zich
helemaal in gehoorzaamheid leeg maken om God en Jezus te laten klinken. Het gaat
niet aan om op een theatrale extatische wijze voor te gaan in de H. Eucharistie en bij de
consecratie de hostie zo hoog mogelijk in de lucht te steken en bijna in zwijm te vallen
maar om dankend want dat betekent eucharistie voor te gaan en te laten zien wie god
en Jezus is. Voorwaar een nobele taak maar ook een zeer moeilijke. Zie hiervoor ook
het levens- en lijdensverhaal van Jezus.
Alles wat ons nu bezig houdt vindt ook plaats in dit Evangelie. Maar dit evangelie is niet
alleen een literair meesterwerk dat ons als zodanig bezighoudt maar het wil ons ook
inspireren tot navolging. Het is een grote oproep om te blijven geloven in god. In het
geloof dat god ons vasthoudt. Juist in de dood. Geloven dat het bij God allemaal goed
komt. Volhouden als het moeilijk wordt. Troost bieden als het niet lukt. Jezus liet zich
helemaal leegeten. Niet zijn wil zou geschieden maar de wil van de vader. Heel
excentriek en heel radicaal ging hij zijn weg door het leven en door het lijden maar hij
wist dat God hem nooit zou loslaten. Hij zou verrijzen! Maar dan toch!
Wij vormen een grote gemeenschap van mensen die willen blijven vasthouden aan het
goede, aan Gods trouw. We zijn een eucharistische gemeenschap. We danken god
voor die verrijzenis. Hoe het ook gaat in het leven wij geloven erin dat het Goed, Bij God
komt.
Zo ook met Corona. Die zal ooit overwonnen worden. We zullen uit grote
gemeenschapszin alles samen uit de kast moeten halen om te voorkomen dat er veel
slachtoffers vallen, we zullen ons eigen ikje een tijdje in de ijskast moeten zetten om de
gemeenschap te dienen. En dat radicaal! Dat we nog steeds niet met meer dan dertig
kunnen vieren in de kerken is een hard gelag maar we weten waarom we dit doen!
Mensen hou vol en hou elkaar vast.

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

Paaswake begint al om 19.00 uur

Nu de avondklok door het demissionaire kabinet opnieuw is verlengd, begint de
Paaswake in de HH. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg om 19.00 uur. Hierdoor
kan iedereen ruim voor het begin van de avondklok weer thuis zijn.
Voor de Paaswake gelden de gebruikelijke Coronaregels. Vooraf aanmelden is
verplicht.

Nieuwe trap voor HH. Petrus- en Pauluskerk

In een tijd van geldzorgen in onze parochie is groot onderhoud een moeilijk
onderwerp.
Toch moeten we eraan geloven. In 2019 beoordeelde de brandweer de veiligheid van
de HH. Petrus- en Pauluskerk voor gebruik voor de korendag. De gebreken waren in
het algemeen eenvoudig op te lossen. Zo plaatsten we brandblussers en brachten we
vluchtroute bordjes aan. Een ervan (een kostbare) staat nog open: dat is het veiliger
maken van de vluchtroute uit de dagkapel via de buitentrap.
Na het tijdelijk in gebruik nemen van de dagkapel als secretariaat en ontmoetingsruimte zijn er vrijwel dagelijks mensen in de kapel aanwezig en moet de veiligheid van
de trap in geval van evacuatie worden verbeterd. Besloten is om de trap in zijn geheel
te vervangen door een ontwerp dat minder steil en beter begaanbaar is. Als alles
volgens plan gebeurt, zal de trap dit voorjaar worden vervangen.
Paul Stok
bouwbeheer

Vastenactie ‘Werken aan je toekomst’ (deel 7)

Van Aswoensdag tot Pasen voert Vastenactie campagne voor projecten in
ontwikkelingslanden. Dit jaar steunt de H. Maria Parochie Walcheren een project
dat zich uitstrekt over de hele wereld, met als doel een gedegen opleiding te
bieden aan mensen in ontwikkelingslanden.
Deze week: Korte terugblik en huidige stand van zaken.
Net nadat we in februari 2020 het vastenactie project ‘werken aan je toekomst’
opgestart hadden, kwam corona om de hoek kijken. We hadden de scholen net bezocht
en de leerlingen en leraren enthousiast gemaakt voor ons vastenactieproject en het
project geïntroduceerd in de Petrus en Paulus kerk en de Onze Lieve Vrouwekerk in
Vlissingen, toen plots de scholen en kerken hun deuren sloten.
Bijzonder blij zijn we dat er toch nog een prachtig bedrag van € 7.440,28 opgehaald is.
Dit is mede te danken aan de scholen die nadat ze gedeeltelijk weer open mochten, of
via beeld lesgaven, de kinderen bleven herinneren aan het project en het goede doel.
Ook u als parochiaan bent ons niet vergeten. Middels de digitale nieuwsbrief waren we
in staat u te herinneren aan het project en mochten we elke week onze verhalen van
Vastenactie met u delen. Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw bijdragen en ook best trots
op het resultaat.
Door Corona is de aandacht van de vastenactiecampagne van vorig jaar enigszins
verloren gegaan. Omdat vanuit diverse parochies werd aangegeven dat ze dit jammer
vonden, heeft de landelijke Vastenactie besloten de campagne met een jaar te
verlengen. Het belang van extra onderwijs maakt een groot verschil voor de
leefbaarheid van de gebieden waarin de mensen wonen. Dit is door Corona extra
zichtbaar geworden.
Aangezien het een heel mooi project is, dat ons als werkgroep erg aanspreekt lijkt ons
dat geen probleem en gaan we er weer met dezelfde enthousiasme als anders door!
Wij hopen dat u met ons meedoet.

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

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

Sinds de start van de voorbereidingen voor de conferentie van de Nederlandse
bisschippen over de missionaire parochie – over wat dat inhoudt en hoe deze vorm zou
kunnen krijgen - verschijnt in deze digitale nieuwsbrief van de H. Maria Parochie
Walcheren een serie artikel over ‘HOOP als bewuste keuze’. Dit is de negende bijdrage
in deze reeks.
Vanwege de corona pandemie is deze conferentie tot twee maal toe uitgesteld,
inmiddels tot het najaar van 2022. De juiste data zijn nog niet bekend. De locatie is
verplaatst van Oudenbosch naar Breda. Over de Missionaire Kerk kunt u meer lezen op
de website van het bisdom. Belangstellenden kunnen zich nog steeds aanmelden.
Hoeveel deelnemers de conferentie kunnen bijwonen hangt af van de maatregelen die
alsdan nog gelden.
Hieronder de link naar de website van het bisdom Breda.
https://www.bisdomvanbreda.nl/category/parochievernieuwing/

Toeristenkerk Haamstede opent seizoen op Palmzondag

De toeristenkerk Onze Lieve
Vrouwe op Zee in Haamstede start
komende zondag, op Palmzondag,
met haar vieringen in 2021. Voortaan
is er iedere zondag om 11.00 uur een
viering.
Palmzondag zal pastor Jeanine
Heezemans voorgaan en zal organist
Kees van de Wouw voor de muzikale
begeleiding zorgen.
Paaszondag is er een eucharistieviering
met pater Ton Bun van de Maristenorde
uit Hulst als voorganger. Elvira VosSimons zorgt voor de muzikale
begeleiding samen met twee cantors.
Tijdens deze viering zal er extra
aandacht zijn voor de chrisma-olie, de
paaskaars en het gezegende water.
Allen van harte welkom
Foto: Henny Wichgers-Soeter

Adresgegevens
U vindt de toeristenkerk Onze Lieve Vrouwe op Zee in Haamstede aan de
Vooraf aanmelden bij: Henny Wichgers, tel.nr. 06-10326921. De gebruikelijke
coronamaatregelen zijn van toepassing!

Digitaal collecteren

Mede onder invloed van corona vinden in steeds meer winkels contactloze
betalingen via digitale weg (met pinpas of met smartphone) plaats; de cash
betalingen worden steeds meer naar de achtergrond verdrongen. Deze
ontwikkelingen maken voor ons als parochie een nieuwe wijze van inning van de
collecte aantrekkelijk en noodzakelijk.
Als parochie zijn we immers naast de
Actie Kerkbalans voor onze inkomsten
afhankelijk van de inkomsten via de
wekelijkse collecten. Doordat steeds
meer mensen geen contact geld op
zak hebben en doordat in tijden van
corona slechts een heel beperkt aantal
parochianen de vieringen kan
bijwonen, lopen de inkomsten uit
collecten hard terug. Sinds kort is er
een alternatief om via uw smartphone
aan de collecten in onze kerk te
kunnen bijdragen.
We zijn onlangs, mede op initiatief van het bisdom Breda, gestart met een nieuwe
manier van collecteren in samenwerking met de organisatie Givt, die dit op een veilige
wijze mogelijk maakt.
Daarvoor is allereerst de Givt-app nodig. Die kunt u downloaden op:
www.givtapp.net/download
Bij het installeren van de app worden enkele persoonlijke gegevens gevraagd,
waaronder uw bankrekeningnummer (waarvan het bedrag van de collecte afgeschreven
mag worden). Dit alles gebeurt onder stringente voorwaarden om het veilig omgaan met
vertrouwelijke gegevens te waarborgen. De Givt-app is zo ontworpen dat u gemakkelijk
door het aanmeldproces geleid wordt. In de app wordt ook uitgebreid bij allerlei
mogelijke vragen stil gestaan.
Als u de app geïnstalleerd heeft, doorloopt u de volgende stappen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Open de app.
Kies het bedrag dat u wilt geven.
Kies in het volgende scherm voor de derde optie, geven uit de Lijst.
Vul in het zoekbalkje Maria Par Walcheren Middelburg in.
Selecteer vervolgens onze parochiekerk en toets onder in het scherm op ‘geven’!
Druk tot slot op volgende om de gift te voltooien.

Net als bij contant geld blijft de gever anoniem, zodat de parochie niet kan zien hoeveel
iemand heeft gegeven. Een ander voordeel van geven met Givt is dat iedere gebruiker
elk jaar in de app een overzicht kan opvragen van al zijn giften aan ANBI-geregistreerde
organisaties, waaronder dus ook onze parochie.

Dit overzicht wordt bij de belastingaangifte door de belastingdienst geaccepteerd. Aan
het gebruik van de app zijn geen extra kosten verbonden.
U kunt dus zowel (tijdens de viering) in de kerk als thuis op een voor u passend moment
aan de collecte van die week bijdragen.
Als er een extra collecte voor een speciaal doel is aangekondigd, kunt u in het scherm
waar u het bedrag van de collecte invult, door het plusje aan te klikken aangeven dat u
nog voor deze tweede extra collecte wilt geven.
Mag ik u van harte uitnodigen om op deze moderne wijze bij te gaan dragen aan de
collecte? Mocht u verder hulp nodig hebben of nog aanvullende vragen, dan kunt u mij
bereiken door een email te sturen naar penningmeester@rkwalcheren.nl
Benedict Hamans
penningmeester

HOOP als bewuste keuze (9)

In deze moeilijke tijd met veel onzekerheden, bedreigingen en belemmeringen is
het voor gelovige mensen belangrijk een hoopvolle toekomst te hebben. De
bekende Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) schreef: ‘Een geloof dat
niet hoopt, is ziek’.

Tekst en foto: Han Bleyenbergh

Anker, symbool van de hoop, Historische
scheepswerf C.A. Meerman, Arnemuiden

Van Bonhoeffer is –ook nog recent–
een aantal boeken verschenen zoals:
‘Navolging’, ‘Veertigdagentijd’, ‘Brevier’,
‘Thematisch dagboek’, ‘Bidden met
Psalmen’ en ‘Bruidsbrieven uit de cel
1943-1945’. Boeken over theologische
onderwerpen en om te overwegen. Al
deze werken getuigen van zijn groot
geloof, onbegrensde hoop voor de
toekomst en een mateloze liefde voor de
mensheid. Dietrich Bonhoeffer werd op
persoonlijk bevel van Hitler - na twee
jaar gevangenschap – terechtgesteld
door de nazi’s, slechts elf dagen voor
het einde van de Tweede Wereldoorlog.
De brieven die hij tijdens deze
gevangenschap schreef zijn in het
Nederlands uitgegeven onder de titel
‘Verzet en Overgave’.

Binnenkort is het Pasen: het feest van de opstanding; van het leven dat de dood
overwint; van de bevrijding; van de verzoening en bij uitstek het feest van de HOOP. De
Paasperiode - die nu voor ons ligt - is het hoogtepunt van de kerkelijke kalender. Door
de ‘stormen’ die nu over de wereld, ons continent en ons land trekken dreigt de vlam
van onze hoop te worden uitgedoofd. Verwarring, angst, verdriet, eenzaamheid,
passiviteit en cynisme verdringen ons vertrouwen, optimisme, verwachting, vreugde en
hoop.
Voor een gezond geloof waarover Dietrich Bonhoeffer schreef dienen we de vlam van
de hoop bandende te houden. In het kader van onze de missionaire opdracht zijn we
fakkeldragers. Laten we ervoor zorgen dat onze fakkel niet dooft door gebrek aan
zuurstof en hem beschermen tegen orkanen die onze vlam van hoop dreigen uit te
blazen.

De Belgische zanger en tekstschrijver A.A.A.(Tuur) Blanckaert (pseudoniem: Will Tura)
bracht in 1993 het volgende Nederlandstalige lied uit:
Hoop doet leven
De eerste schreeuw, er is een baby geboren
Een moeder die kreunt, en huilt en lacht
Hij is zo klein, haar kind, het leven begint
De baby groeit zo snel, hij is zo knap
Kijk mama kijk, z'n eerste stap
Hij kijkt iedereen met grote ogen aan
Die rond hem staan
Er straalt hoop, hoop om te leven
In de ogen van ieder kind
Zonder hoop kan je niet leven
Maar je staat ook niet alleen
Er staan vrienden en familie om je heen
Hij wordt de nieuwe drummer van de band
Deze jongen barstend van talent
Hij droomt van een ster die straalt aan 't firmament
Hij weet wat hij wil, hij werkt zo fel
Laat hem maar doen, hij komt er wel
Maar hij wil zo veel en hij leeft zo vreselijk snel
En hij zingt:
Ik stel hoop, hoop in het leven
Ik wil zo zoveel gaan doen
Zonder hoop wil ik niet leven…
Als vertolker van het Vlaamse lied heeft Will Tura met deze en andere Nederlandstalige
hits velen ontroerd. Bij de begrafenis van Koning Boudewijn in 1993 en van Koningin
Fabiola in 2014 heeft hij het lied ‘Hoop doet leven’ tijdens de kerkelijke uitvaart
gezongen.
Nieuw begin
Pasen is het feest van de hoop bij elk nieuw begin. Pasen is bij uitstek ook het moment
om na te denken over de betekenis van ons geloof in de boodschap en in de opdracht
van Jezus Christus. Door onze doop hebben we in ons persoonlijk leven, in de wereld,
in de kerk en in Gods schepping een missie te vervullen. (Gn 1:27, Ps 8, Heb 2:5-13 en
1 Kor 1:27-30). De hier genoemde Bijbelplaatsen kunnen dienen als inspiratiebron voor
deze missionaire opdracht.

In onze nieuwsbrief leest u ook nieuws
dat u nergens anders leest!

Gift caritas voor “Huizen van vriendschap in de stad Breda”

Net als vorig jaar wordt vanwege corona ook dit jaar in de Goede Week op
woensdag 31 maart in de Sint Antoniuskathedraal te Breda de Chrismamis
gehouden.

Tekst: Marja Dobbelaer

Aan deze bijzondere viering is altijd een goed doel gekoppeld en dit jaar vraagt de
bisschop, als gastheer in zijn kathedraal, een gulle gave voor het project ‘Naar huizen
van vriendschap in de stad Breda’.
Hieronder verwoordt de bisschop waarom hij dit project heeft gekozen:
,,Een jaar geleden zou in het bisdom een conferentie over de Missionaire Kerk plaats
gevonden hebben. Meer dan duizend mensen hadden zich hiervoor aangemeld. Door
de coronacrisis kon de conferentie helaas niet doorgaan. De overgrote belangstelling
tekende hoe breed het besef gedragen wordt dat we voor ons Kerk-zijn tot een nieuwe
missionaire aanpak moeten komen. De conferentie ging weliswaar niet door, maar het
werken aan een missionaire Kerk stopte niet. In het afgelopen jaar zijn de vier
parochies van de stad Breda in het nadenken over een missionaire Kerk naar elkaar
toegegroeid. Samen hebben ze eerste missionaire ideeën ontwikkeld op de
verschillende terreinen van het pastoraat. Onlangs heb ik deze vier parochies
gezamenlijk de opdracht gegeven om te werken aan een missionair plan voor de stad
Breda. De diaconie, zo gaven de parochies aan, zal ook in de missionaire Kerk een
belangrijk en onderscheidend element van Kerk-zijn blijven.
De vier parochies gaan een project ontwikkelen rond het thema eenzaamheid. De
coronacrisis heeft scherp blootgelegd dat eenzaamheid in vele lagen van de bevolking
en praktisch in alle leeftijdsgroepen voorkomt. Een missionaire gemeenschap sluit zich
niet in zichzelf op, maar zoekt, vanuit een bewogenheid om Christus, het contact met de
mensen, en vooral met de mensen aan de rand: “al wat gij gedaan hebt voor een dezer
geringsten van mijn broeders hebt ge voor Mij gedaan” (Mt 25,40). Het gaat hierbij niet
alleen om goed te zijn voor de ander, maar ook om met die ander in vriendschap het
leven te delen.
Bij dit project zijn middelen nodig voor de vorming en geloofsverdieping van de eigen
mensen. Daarnaast moeten straks ook locaties ingericht worden waar mensen gastvrij
in de naam van Christus ontvangen worden.
Als bisschop ondersteun ik dit initiatief van harte. Mogelijk dat het concept ‘Huizen van
vriendschap’ in de toekomst ook bij andere parochies in het bisdom navolging vindt.’’
Namens onze parochie heeft caritas een gift van 100 euro overgemaakt.

Nieuws voor de nieuwsbrief?
Mail de redactie
rkwalcheren@zeelandnet.nl

Chrismamis 2021 te volgen via livestream

De jaarlijkse Chrismamis die in het Bisdom Breda in de Goede Week voor Pasen
wordt gevierd, wordt op woensdag 31 maart gelivestreamd vanuit de H.
Antoniuskathedraal. Vanwege de coronamaatregelen kunnen slechts enkele
genodigden bij de viering aanwezig zijn. Tijdens de besloten eucharistieviering
wijdt bisschop Liesen het Chrisma en zegent hij de heilige oliën voor de
doopleerlingen en de ziekenzalving.
▪

De livestream is vanaf 19:00 uur te volgen via de website Parochie
Binnenstad Breda.

,,Al vele maanden kunnen we slechts met kleine groepjes samenkomen voor de viering
van de eucharistie,’’ licht bisschop Liesen toe in een brief aan de parochies. ,,Grote
diocesane vieringen zijn op dit moment niet mogelijk. Helaas geldt dat ook voor de
aanstaande Chrismamis.’’ De bisschop uit zijn waardering voor allen die werken in het
pastoraat om het kerkelijke leven gaande te houden en te blijven omzien naar de
zwakkeren in de samenleving.
Omzien naar de zwakkeren
De afgelopen jaren heeft het bisdom aan de parochies, instellingen en kloosters altijd
gevraagd om een offergave mee te nemen naar de Chrismamis. Velen deden hieraan
mee door bijvoorbeeld voedselpakketten mee te brengen. De parochie waar de viering
plaatsvond, zorgde ervoor dat de pakketten een goede bestemming kregen. Naast de
concrete offergave zocht de parochie ook altijd een project uit. Hiervoor werd een
geldelijke bijdrage gevraagd. Dit jaar heeft bisschop Liesen als gastheer in de
Antoniuskathedraal zelf een goed doel bestemd.
‘Huizen van vriendschap’
Dit jaar wordt een bijdrage gevraagd voor ‘Huizen van vriendschap’, een diaconaal en
missionair project van de vier parochies van de stad Breda, waarbij zij samen optrekken
rondom het thema eenzaamheid. De coronacrisis heeft scherp blootgelegd dat
eenzaamheid in veel lagen van de bevolking en praktisch in alle leeftijdsgroepen
voorkomt.
Een missionaire gemeenschap sluit zich niet in zichzelf op, maar zoekt, vanuit een
bewogenheid om Christus, het contact met de mensen, en vooral met de mensen aan
de rand: “al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt ge
voor Mij gedaan” (Mt 25,40). Het gaat hierbij niet alleen om goed te zijn voor de ander,
maar ook om met die ander in vriendschap het leven te delen. Bij dit project zijn
middelen nodig voor de vorming en geloofsverdieping van de eigen mensen. Daarnaast
moeten straks ook locaties ingericht worden waar mensen gastvrij in de naam van
Christus ontvangen worden.
▪
▪

Lees meer over wat de Chrismamis is.
Hoe zag de Chrismamis er vorig jaar uit? Hier het verslag met terugkijklink
(YouTube).
Bron: Bisdom Breda

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 komende 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.

Het wordt opnieuw een Pasen in mineur in Rome

In tegenstelling tot vorig jaar is er wel iets meer speelruimte voor de vieringen in de
Sint-Pietersbasiliek.
Door de veiligheidsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus en de heropflakkering
van de besmettingen in de regio van Lazio moet paus Franciscus ook dit jaar zijn
programma voor de Goede Week en Pasen flink afslanken, ook al is hij gevaccineerd.

Paus Franciscus tijdens de bijzondere Urbi et Orbi-zegen vrijdagavond 27 maart
Foto: © VaticanMedia

Iedereen herinnert zich nog de historische beelden van 27 maart 2020 met paus
Franciscus op het lege Sint-Pietersplein. De kans is groot dat wij daarvan dit jaar een
herhaling krijgen in de Goede Week, omdat Rome door de Italiaanse regering opnieuw
is uitgeroepen tot rode zone en omdat de Heilige Stoel die gezondheidsmaatregelen
meteen ook toepast voor het hele grondgebied van Vaticaanstad. Dat impliceert dat de
processie op Palmzondag en de voetwassing op Witte Donderdag sneuvelen, al kan de
chrismaviering met de zegening van de olieën wel plaatsvinden.
Voor de paasvieringen is er iets meer speelruimte dan vorig jaar, omdat Vaticaanstad
en de Heilige Stoel hun medewerkers al lieten inenten. Dat impliceert dat de paaswake
en de paasviering in de Sint-Pietersbasiliek met iets meer priesters en religieuzen
kunnen plaatsvinden. De traditionele urbi et orbi-zegen over de stad en de wereld, die
vanaf het balkon van het pauselijke paleis wordt uitgesproken, zal wellicht ook dit jaar
alleen op televisie of via livestream op sociale media te volgen zijn.
Bron: Kerknet

Bisschop Jan Liesen op Palmzondag in geloofsgesprek

Op Palmzondag 28 maart 2021 zendt KRO-NCRV het Geloofsgesprek uit met
bisschop Liesen. Het wekelijkse interview van presentator Leo Fijen werd eerder
opgenomen op het bisdomkantoor in Breda. Aansluitend op het Geloofsgesprek
wordt vanuit de H. Antoniuskathedraal de eucharistieviering live uitgezonden.
In het Geloofsgesprek vertelt bisschop Liesen met het oog op de Goede Week wat het
betekent om leerling van Christus te zijn.
▪
▪

Een overzicht van Geloofsgesprekken van KRO-NCRV.
Het Geloofsgesprek en de live uitgezonden mediaviering vanuit de H.
Antoniuskathedraal zijn zondagochtend 28 maart vanaf 9:45 uur te volgen
via NPO (televisie en internet);

Bisschop Liesen en Leo Fijen

Foto: Bisdom Breda
Bron: Bisdom Breda; redactioneel bewerkt oor Peter Vrancken

Deze nieuwsbrief kijkt verder dan
alleen de parochiegrenzen

Tussenstand Vastenactie 2021

De Vastenactie 2021 is inmiddels zes weken onderweg. Iedere week leest u van
de Werkgroep Vastenactie van onze parochie een verhaal over die actie en vooral
over het doel ervan en hoe uw financiële bijdrage er echt toe doet.
Namens de werkgroep laat Lisanne Jacobs weten, dat er tot en met afgelopen week al
op de speciale bankrekening van de Vastenactie 2021 bijdragen zijn ontvangen tot een
totaalbedrag van € 6.562,Een prachtig bedrag! Allen die hieraan hebben bijgedragen: HARTELIJK DANK!

Jac van Damme vertrekt uit het parochiebestuur

Jac van Damme (Oost-Souburg) maakt sinds 2017 deel uit van het
parochiebestuur en vervult de functie van secretaris. Op 1 juni 2021 eindigt zijn
bestuursperiode van vier jaar. Jac heeft ervoor gekozen zich niet herkiesbaar te
stellen voor een tweede termijn en dus afscheid te nemen van het
parochiebestuur.
In zijn bestuursperiode hebben zich veel veranderingen voorgedaan en heeft Jac de
nodige initiatieven genomen. Denk hierbij aan het opzetten van protocollen voor de
organisatie van de toeristenkerken en vrijwilligers. Daarnaast houdt de secretarisfunctie
ook veel communicatie en het organiseren en begeleiden van allerhande zaken in.
In zijn bestuursperiode zijn ook nieuwe plannen gemaakt en daarmee belangrijke
stappen voor de toekomst van de parochie gezet. Het parochiebestuur is Jac erkentelijk
voor het vele werk dat hij heeft verzet, voor de intensieve samenwerking en voor zijn
bijdragen aan de toekomstplannen voor de parochie.

Nieuwe secretaris en administrateur

De zoektocht voor versterking van het bestuur in de vorm van bestuurslid of adviseur,
is momenteel specifiek gericht op het vinden van een nieuwe secretaris. Daarnaast
wordt gezocht naar een nieuwe administrateur, omdat Jellie en Hans Hendrix uit
Middelburg die werkzaamheden willen overdragen.
Mocht u zelf interesse hebben of iemand anders weten, wilt u hiervoor contact opnemen
met Ruud Louwes, vicevoorzitter van het parochiebestuur: per e-mail
r.louwes@rkwalcheren.nl of telefonisch 06 24 86 38 93.

Trudy van Hoof adviseur van het parochiebestuur

Tijdens de vergadering op 22 maart 2021 is Trudy van Hoof (Middelburg) door
het parochiebestuur benoemd als adviseur voor de missionaire kerk in het
parochiebestuur. Trudy is binnen de parochie een bekend gezicht onder meer als
coördinator van de werkgroep van de toeristenkerk Vrouwenpolder.

Als adviseur van het parochiebestuur zal
Trudy zich inzetten voor het vormgeven
van de missionaire kerk in onze
parochie. Dit is een belangrijk onderdeel
van de toekomstplannen voor de
parochie. Hiervoor neemt zij de
komende tijd, samen met anderen,
initiatieven gericht op meer verbinding
binnen de parochie en verdieping van
de geloofsbeleving. Daarnaast zal zij
zich ook bezig houden met enkele
andere activiteiten van het
parochiebestuur. We wensen Trudy
hierbij alle goeds en zijn verheugd de
samenwerking van de afgelopen
maanden te kunnen voortzetten en
uitbouwen.
Foto: familiealbum Trudy van Hoof

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!

Facebook 0 Twitter 0 Google +0 Link edIn0

De nieuwsbrief kijkt verder dan
alleen de parochiegrenzen!

Zuster Margriet van der Vliet over ‘het ‘Brabantse kloosterleven

Op 10 februari 2021 opende koning Willem-Alexander op feestelijke wijze het jaar van het
Brabantse kloosterleven. Zuster Margriet, overste van de franciscanessen van Mariadal te
Roosendaal was bij deze digitale opening aanwezig.
Voor het Bisdom Breda gaat zij in op de achtergronden van het ‘Jaar van het Brabantse
kloosterleven’. “Het is een initiatief van de provincie Noord-Brabant,” licht zij toe. ,,De
aanleiding ligt in een viertal kloosterjubilea van hoofdzakelijk Oost-Brabantse kloosters.’’ Ze
noemt ze op: ,,Het gaat om de abdij van Berne te Heeswijk-Dinther. Zij vieren dat de
norbertijnen 900 jaar geleden, in 1121, werden opgericht. De norbertinessen van Sint
Catharinadal bestaan 750 jaar. Hun oorsprong ligt in Vroenhout, een buurtschap tussen
Roosendaal en Wouw. De clarissen te Megen bewonen hun klooster dit jaar 300 jaar. Hun
gemeenschap is 250 jaar ouder. De kruisheren in Sint Agatha (nabij Cuijk) leven als 650 jaar
op dezelfde plek. Hun klooster is het oudste Nederlandse klooster dat onafgebroken door
dezelfde orde bewoond is.’’
,,In Sint Agatha is ook het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven gevestigd,’’ vervolgt
zuster Margriet. ,,Omdat ik voorzitter van het bestuur ben, vroeg de directeur van dit centrum,
Marga Arendsen, mij of ik bij de opening van het jaar aanwezig wilde zijn. Dat was toch wel
een bijzondere ervaring,’’ vertelt ze. ,,Zo heb ik bij de opening een woord mogen spreken.
Daarna mocht ik deelnemen aan een virtuele ontmoeting met koning Willem-Alexander
samen met de vier oversten van de jubilerende kloosters en de jezuïet Jan Peters. Pater
Peters is de voorzitter van de Stichting Sint Aegten die het materieel erfgoed van de
kruisheren beheert. We hebben gesproken over de betekenis van het kloosterleven. WillemAlexander was oprecht geïnteresseerd. Hij vroeg ook hoe wij naar de toekomst keken. Hij
merkte op dat wereldwijd de rooms-katholieke Kerk groeit. Hij informeerde of wij hier troost
uit putten en hier kracht aan ontlenen. Wij antwoordden bevestigend. We spraken ook over
de oecumenische openheid binnen veel kloosters. Koning Willem-Alexander bracht ook zijn
eigen ervaring met de oecumene in. Koningin Maxima is rooms-katholiek net als
verschillende van zijn familieleden. De koning vindt dit verrijkend. De koning zei dat koningin
Maxima en hij zich goed herkennen in de christelijke waarden die hen beiden bezielen.’’
,,De kern van ons leven is echter niet veranderd. Het blijft onze levensopdracht om ons
in dienst te stellen van God en de naaste. Deze diepe onderlaag is van levensbelang.
Als deze ontbreekt, houd je het kloosterleven niet vol.’’
,,De provincie heeft veel werk gemaakt van het Jaar van het Brabantse Kloosterleven,’’ vindt
zuster Margriet. Ze somt verschillende activiteiten op. ,,Zo zet de provincie wandelroutes uit,
zijn er podcasts, is er een tentoonstelling in het Erfgoedcentrum te Sint Agatha, een website
en een nieuwsbrief. In een van de podcasts kom ik zelf aan het woord.’’
,,Tot nu toe spelen de meeste activiteiten zich in Oost-Brabant af,’’ merkt zuster Margriet op.
,,Zelf vraag ik me af of we met de franciscanessen van Dongen, Etten en Oudenbosch nog
iets gezamenlijks kunnen organiseren. Je merkt dat bij de provincie met name de
beschouwende ordes in beeld zijn. Zij vallen op. De meerderheid van de Brabantse
kloosterlingen behoorde echter tot de zogenaamde actieve congregaties. Deze zijn in de
negentiende en twintigste eeuw ontstaan. Ze waren vooral actief in de ziekenzorg, het
onderwijs en de missie. Dit werk is weggevallen en overgenomen door de overheid. Hierdoor
is onze zichtbaarheid weggevallen.’’

,,De kern van ons leven is echter niet veranderd. Het blijft onze levensopdracht om ons in
dienst te stellen van God en de naaste. Deze diepe onderlaag is van levensbelang. Als deze
ontbreekt, houd je het kloosterleven niet vol. Het is niet eenvoudig om samen te leven met
een groep vrouwen die elkaar niet gekozen hebben, verschillende achtergronden hebben,
verschillende opleidingen en geen familie of vriendinnen zijn. Wij worden samengehouden
door de vier pijlers die onze stichteres, mère Marie-Joseph, geformuleerd heeft. Dit zijn de
onderlinge liefde, de eenvoud, de opgeruimde vlijt en werkzaamheid en de onthechting. Door
het dagelijkse gebed en de dagelijkse meditatie richten we ons op deze kernwaarden. Het
gaat er in het kloosterleven om dat je meer mens wordt, echt mens voor de ander. Dat blijft,
ook al valt het werk weg.’’
▪
▪

Eind 2020 verscheen het boek ‘Met biddend hart’ over de geschiedenis van deze
Roosendaalse congregatie;
Bezoek de website Brabants Kloosterleven.

Screenshot van de website Brabantskloosterleven.nl

In de maand maart collecteert Caritas Walcheren voor de
Voedselbank Walcheren
U kunt uw bijdrage storten op:
NL 82 RABO 0117 0296 61
t.n.v. RK Caritas Walcheren
onder vermelding van Voedselbank

Bisschoppen geven persoonlijk uitleg bij onderdelen Goede
Week en Pasen op vierpasen.nl

In de Goede Week (vanaf 28 maart) geven de bisschoppen op vierpasen.nl persoonlijk
uitleg bij onderdelen van de Goede Week en Pasen. De opnames door
katholiekeleven.nl met de bisschoppen vonden plaats op 12 maart, 15 maart en 16
maart. Op 22 maart is er nog een opname met kardinaal Eijk. De eerste video komt
online op Palmzondag 28 maart.

Mgr. De Jong

Foto: katholiekleven.nl

De bisschoppen vertellen in de video’s onder meer over de betekenis van Palmzondag, Witte
Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen én de periode daarna. Ze nemen de kijkers zo mee op
de weg die Jezus ging in de dagen voor en na Zijn Verrijzenis.
Vier Pasen!
De website www.vierpasen.nl 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 in de
Veertigdagentijd en met Pasen. 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
Vastenactie.nl om in de veertig dagen voorbereidingstijd op Pasen ook iets te kunnen doen
voor anderen. Ook is er een link naar liturgieboekjes die helpen om thuis mee te vieren op
alle zondagen in de Veertigdagen- en Paastijd. Lees voor meer informatie ook dit bericht.
Ga naar vierpasen.nl

■

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 waarde van de mens ligt in de rijkdom
van wat hij niet zegt!!

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

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

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

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!
14-23-217-a201

