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 VERBINDING 
maandblad van de H. Maria Parochie Walcheren 

De H. Maria Parochie Walcheren wenst u een gezegend 2022. 

 

 

Jezus, Gods’ Zoon, die op aarde komt. 

 

H. Maria Parochie Walcheren 
Correspondentieadres: Lombardstraat 1, 4331 AA Middelburg 
E-mail: secretaris@rkwalcheren.nl 
Website: https://www.rkwalcheren.nl 
 

 

mailto:secretaris@rkwalcheren.nl
https://www.rkwalcheren.nl/
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WE BLIJVEN IN VLISSINGEN VIEREN 

De verkoop van de Onze Lieve Vrouwe kerk in Vlissingen is een eind rond. Hierover willen we alle 

parochianen in januari 2022 informeren. Voordat alles definitief is, zijn we een paar maanden 

verder. In tussentijd blijven we in de OLV-kerk vieren. Over de potentiële kerk waar we daarna 

vieringen kunnen houden, informeren we u ook in januari. Vervolgens zijn er besprekingen 

gepland met de parochianen. Eind januari is er een bespreking met de werkgroepen/vrijwilligers 

die direct aan de OLV-kerk zijn verbonden. Tussentijds worden omwonenden geïnformeerd. 

De eerste informatiebijeenkomsten zullen in verband met de coronamaatregelen in ieder geval 

digitaal zijn. Hopelijk kunnen de vervolgbijeenkomsten fysiek in de Onze Lieve Vrouwe kerk 

plaatsvinden. 

• Vrijdag 14 januari, 19.30 uur presentatie digitaal voor de parochianen 

• Zaterdag 15 januari, 10.30 uur presentatie digitaal voor de omwonenden 

• Maandag 24 januari, 19.30 uur bespreking met parochianen locatie/tijd vieringen 

• Eind januari   bespreking met werkgroepen en koor/koren van Vlissingen. 

Voor de digitale bijeenkomst is aanmelding met uw e-mailadres nodig. U krijgt daarna een link 

voor de bijeenkomst doorgestuurd. Voor de vervolgbijeenkomst op 24 januari wordt u verzocht 

zich aan te melden. Dat kan ook via het secretariaat in Vlissingen of via e-mail. Hiervoor is een 

afzonderlijk e-mailadres ingesteld: OLV@rkwalcheren.nl. De gegevens van het secretariaat staan 

onder ‘Contactgegevens’ in deze Verbinding. We hopen dat vele parochianen aan de 

bijeenkomsten deelnemen. 

 

DANK VOOR HET JAAR 2021 EN EEN ZALIG NIEUWJAAR VOOR HET JAAR 2022 

Het gehele jaar 2021 heeft het coronavirus u en ons bezig gehouden en zijn aanvullende 

maatregelen getroffen. Dank voor al uw begrip en medewerking. In de parochie is veel gebeurd en 

er staat nog veel te gebeuren. We blijven zo veel en goed mogelijk met u hierover in gesprek. We 

zijn dankbaar voor alle steun en voor de betrokkenheid van parochianen en van vrijwilligers in het 

bijzonder. 

 

In 2022 zult u ook meer en meer ervaren dat we voortbouwen aan de parochie en invulling geven 

aan de missionaire kerk, samen met het pastoresteam. Voor 2022 hopen we dat u zich met onze 

parochie verbonden voelt, dat we elkaar ontmoeten tijdens vieringen, bijeenkomsten, zo maar op 

een keer of in gebed. En dat de vrijwilligers de parochie kunnen blijven ondersteunen en nieuwe 

vrijwilligers dit gaan oppakken. We kijken uit naar een boeiend jaar. 

 

We wensen ieder Gods zegen en een Zalig Nieuwjaar. 

 

Het parochiebestuur 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

mailto:OLV@rkwalcheren.nl


1e jaargang, nummer 6, januari 2022                                                                                                          Blz. 3 

 

 
 

 

 

 

 
GEBED AAN HET BEGIN VAN 2022 
Barmhartige, eeuwige God, nog maar pas hebben wij dankbaar en met vreugde het 

Feest gevierd van uw Mens-wording. Met gelovige verwondering beseffen wij dat Gij  

die onze Schepper zijn, een kwetsbaar Kind wilde worden om ons te redden.  

Gij wilt op deze manier deel wilt uitmaken van de mensen-geschiedenis,  

en met ons, uw Volk, meereizen door de tijd.  

Wij komen tot u met onze bede, in het besef, dat het menselijk leven broos en 

breekbaar is, en dat de maakbaarheid van het leven een fictie is, die gevoed wordt door 

een overschatting van het menselijk kunnen. Wij vragen u, breng ons tot het inzicht,  

dat wij slechts het goede kunnen doen, wanneer wij ons verlaten op wat Gij ons hebt 

getoond in het leven van Jezus, Messias.  

Hij heeft ons nederigheid getoond, en gehoorzaamheid aan uw Wil.  

Hij was doordrongen van uw Geest. 

Schenk ook ons uw Geest:  Moge uw Heilig Woord in de Bijbel onze leidraad zijn.  

Help ons om U  elke dag van dit Nieuwe Jaar te zoeken in ons dagelijks leven, in ons 

gebed, en in de omgang met de mensen om ons heen. Bevrijd ons van al wat onszelf en 

anderen schade berokkent: van ziekten en plagen, maar ook van onze hebzucht en 

zelfoverschatting.  

Schenk ons een creativiteit die voortbouwt op wat Gij begonnen zijt in Jezus Christus;  

een creativiteit die de komst van uw Koninkrijk steeds in het oog houdt.  

Zegen ons zo met het geloof dat bergen verzet,  

en de wil om in dit Nieuwe Jaar uw Wil te doen 

in navolging van dezelfde Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.  

 

Amen.  

Th. de Deckere 

 

 

 

GEBED 
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P A R O I K I A 
De – liturgisch gesproken – derde zondag door het jaar (23 januari deze keer) is voor alle parochies 

van de Rooms Katholieke Kerk door paus Franciscus op 17 december 2020  geproclameerd tot 

“Zondag van het Woord van God”. Opvallend hoe de nadere invulling hiervan door Rome wordt 

gezocht in de wijze waarop we in onze liturgie aandacht schenken aan het tot spreken brengen 

van ons evangeliarium. Een evangeliarium is een indrukwekkend boek waarin alle uit de 

4 evangelies genomen tekstdelen staan die in de gebruikelijke driejarige cyclus worden   

voorgedragen.  

   

 

 

 

 

 

 

                  

foto’s Anja van Oers 

Het boek is bijvoorbeeld soms bekleed (door een handige, gemotiveerde parochiaan) met een 

omslag in de liturgische kleur van de betreffende zondag: wit of groen, paars  of rood.  De 

evangelie tekst is voor de bijeengekomen parochie dan liturgie geworden, staat even niet zomaar 

ergens in een boekenkast.  

“De dag die gewijd is aan de Bijbel, moet niet gehouden worden als een gebeuren  dat een enkele 

keer in het jaar plaatsvindt, maar dat een heel jaar duurt, want het is voor ons dringend 

noodzakelijk om intiem vertrouwd te worden met de Heilige Schrift…” aldus de vanuit Rome 

toegevoegde notitie.  

De oorsprong van het voor onze lokale kerkgemeenschap zo vaak gebruikte woord “parochie” is 

daarbij van belang. Het woord “parochie” herinnert ons vrijwel uitsluitend aan onze kerkjuridische 

organisatie: parochiegrens, parochiebestuur, parochiebijdrage, parochiekerk, parochieblad, et 

cetera.  

Maar in de bijbel leren we van het woord  “parochie” de diepere geloofsbetekenis kennen.  Toen 

het nog maar pas met de kerk begonnen was. Het ligt besloten in de naam die we dragen: 

parochie = par-oikia (Grieks): bij- wonend.  

Terwijl we nog elke dag samenleven met alle andere mensen, beseffen we intussen dat onze 

eigenlijke woning gegeven is bij God onze Vader in de hemel. Ons aardse wonen is nog steeds een 

feit, maar is ons voortaan ook vreemd (...Uw wil op aarde zoals in de hemel...). We zijn op aarde 

vreemdeling geworden, leven er als het ware in ballingschap (zie 1 Petrus 1,17; Hand. 13,17; uitleg 

bij Francisco Zorell: Lexicon Graecum Novi Testamenti, Rome 1978). Wij zijn bijwoners te midden 

van  bewoners. 

Paul de Maat  em.pastoor H. Maria Parochie Walcheren 
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“ZONDAG VAN HET WOORD VAN GOD” 
Lezen en proberen te begrijpen. In de bijbel teksten die aan de beurt zijn in onze parochiekerk op 

de derde zondag door het jaar C (23 januari a.s.)  wordt verteld hoe de bijbel tekst en de uitleg 

daarvan een wezenlijke rol spelen in het leven van het volk van God. In elk van de drie bijbel 

lezingen  op deze “Zondag van het Woord van God”. En letten we ook op de antwoordpsalm na de 

eerste lezing:  ”Het woord des Heren is volmaakt, bron van leven”(psalm 19) 

Eerste lezing: Nehemia 8,2-4a.5-6.8-10 

Tweede lezing: 1 Korinte 12,12-30 

Evangelie: Lucas 1,1-4.14-21 

Ja, de bijbel zelf getuigt van lezen in de bijbel en van begrijpen wat je leest. 

Ezra, de schrift geleerde, opent in de Nehemiatekst het boek ten aanschouwen van heel het volk. 

Paulus spreekt in de Korinthe brief over de diverse taken die er in de kerk zijn: zo zijn er ook 

leraren, medechristenen wier taak het is uitleg te geven. En tenslotte komen we de Heer zelf 

tegen in de synagoge van Nazareth en horen wij hem voorlezen uit de boekrol en er uitleg van 

geven. De Heer opent de boekrol en vindt de plaats waar precies die woorden geschreven staan 

die hem duidelijk maken wie Hij is, en waar Hij mee bezig is. 

Wij komen tot het besef dat de Heilige Schrift van het Joodse volk, Gods eigen Woord dus, dat God 

zelf  Zijn licht laat vallen op deze man uit Nazareth.  

De ware identiteit van deze zoon van Maria wordt onthuld. Over Hem zegt God dat Hij door Hem 

gezonden is om aan de armen de blijde boodschap te brengen.  

“Jezus gaat zitten” staat er, nadat hij het boek heeft dicht gerold. Hij gaat zitten. Met de autoriteit 

van een leraar dus. Alle ogen zijn gespannen op Hem gevestigd en hij begint hen toe te spreken: “ 

Het Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt is thans in vervulling gegaan.” Het is met de 

autoriteit van God zelf dat Jezus het woord neemt.  Jezus, zoon van God. 

Zijn leerlingen, wij dus, lezen en luisteren met Hem mee en worden ons bewust van een 

gemeenschappelijke opdracht, onze bestaansreden als paroikia . Het is – hoe vreemd misschien 

ook -  armen de blijde boodschap brengen, bekommerd zijn om gevangenen, blinden en 

verdrukten.  

 

Paul de Maat em.pastoor H. Maria Parochie Walcheren 
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GELDZORGEN, BLIJF ER NIET MEE LOPEN 

Iedereen kan met financiële problemen te maken krijgen of je nu hoog bent opgeleid of niet. Een 

verandering in je leven kan je hele huishouden op zijn kop zetten. Geldzorgen is iets waarover 

bijna niemand praat. Toch is dat jammer en is het verstandig om hulp in te schakelen. Een Maatje 

gaat met jou aan de slag, jij neemt alle beslissingen en wij helpen bij het maken van keuzes en zijn 

graag je vertrouwenspersoon. En als je het dan weer zelf kan stoppen wij er mee. Hulp van ons is 

gratis en blijft gratis. 

De locatie en tijden van het inloopuur zijn: 

• Iedere 1ste en elke 3e maandag van de maand in de RABO bank, Lange Zelke 1 in Vlissingen 

• Iedere 2e en 4e donderdag van de maand in de ZB Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7  in 

Middelburg. 

Op beide locaties zijn de openingstijden van 10.00 uur tot 11.00 uur. Een afspraak maken is niet 

nodig. Je bent van harte Welkom. 

 

Wilt u meer weten over SchuldHulpMaatje? Kijk dan op onze website: www.uitdeschulden.nu. 

 

Maatjes gezocht 

Als Maatje denk je mee met de hulpvrager, zoek je samen naar oplossingen. Soms een lang soms 

een kort traject. Je begeleidt naar zelfredzaamheid. Een door SHM verzorgde opleiding zorgt dat je 

weet waarover je het hebt. 

Spreek het werk van een Maatje je aan en wil je er meer van weten, neem dan contact op met 

Harry Anders, coördinator van SHM Walcheren of kijk op www.schuldhulpmaatje.nl. 

 

VERANDERING VAN BESTUURSLID SHM 

SchuldHulpMaatje  (SHM) Walcheren is opgezet door verschillende kerken op Walcheren. Het 

bestuur van SHM bestaat onder andere uit een afgevaardigde van de RK Mariaparochie. Tot voor 

kort was dat een lid van Caritas. Per november 2021 is hier verandering in gekomen.  

Helène Kouwenhoven (voorzitter Caritas Walcheren) is gestopt als bestuurslid van SHM.  

Zij is opgevolgd door Ton Veldman, parochiaan in Middelburg. Het Caritasbestuur is blij dat het 

werk van SHM door een mede-parochiaan wordt voortgezet. 
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KRAAMVISITE OP 9 JANUARI 2022 AFGELAST 

Helaas hebben ook Maria en Jozef te maken met de geldende maatregelen! Zij zullen de herders 

gaan verwelkomen en de drie wijzen. Voor een uitgebreide "kraamvisite" is geen mogelijkheid, 

uit voorzorg  en veiligheid voor ieders gezondheid. De "kraamvisite" in de OLV-kerk in Vlissingen, 

wordt derhalve afgelast.... 

 

Katrien van de Wiele, p.w  en  Ria Mangnus, p.w. 

 

 

                  

 

 

CARITAS BEZORGDE KERSTATTENTIES 

Het lukt de Caritas van onze parochie ook dit jaar weer om voor kerst bij 21 gezinnen en 

alleenstaanden in Vlissingen en Middelburg een kerstattentie te bezorgen. 

 

Deze bestaat deels uit 9 door vrijwilligers van Caritas zelf samengestelde kerstpakketten en deels 

uit 12 waardebonnen waarmee de ontvangers zelf kerstinkopen kunnen doen. Deze worden 

verstrekt door het In-en Uitloophuis, maar ze worden gefinancierd en bezorgd door vrijwilligers 

van Caritas. 

Het In- en Uitloophuis heeft net als vorig jaar gekozen voor een waardebon, omdat er vanwege 

corona onvoldoende vrijwilligers waren om kerstpakketten samen te stellen. 

 

Naast deze pakketten en waardebonnen is Caritas ook nog medefinancier van een kerstactie 

vanuit de Middelburgse Kerken voor de mensen die moeten leven van een minimum uitkering.  

Dank aan allen, die in november en december in de kerk of digitaal gul een bijdrage voor dit doel 

hebben gegeven. 

 

                                 

                                  Stichting In en Uitloophuis Vlissingen 
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ACTIE KERKBALANS 2022 

Van zaterdag 15 januari tot zaterdag 29 januari 2022 doen weer 2.000 kerken mee aan Actie 

Kerkbalans. Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de 

kerk op een andere manier van waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie. Om te 

kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van 

waarde voor hun leden en de samenleving. Voor organisatoren en kerkrentmeesters biedt deze 

website inspiratie en praktische tips om Actie Kerkbalans in hun eigen kerk te organiseren. 

Maak uw bijdrage over naar volgende rekeningnummers: 

• Parochiebijdragen Middelburg NL42 INGB 0000 6586 70  

t.n.v. H. Maria Parochie Walcheren o.v.v. extra actie kerkbalans 

• Parochiebijdrage Vlissingen NL28 INGB 0008 0339 29  

t.n.v. H. Maria Parochie Walcheren  o.v.v. extra actie kerkbalans.  

De coronacrisis vraagt veel van kerken, ook financieel gezien. Inkomsten nemen af en tegelijk 

zorgen extra maatregelen voor meer kosten. 

   

                                                                                                                                                    

STADSPASTORAAT STAAT STIL BIJ HET OVERLIJDEN VAN AARTSBISSCHOP 

DESMOND TUTU 

Niet alleen omdat hij geliefd en gewaardeerd was, iemand die symbool 

stond voor de idealen van de kerk wereldwijd, maar ook omdat hij in 1998 

de Four Freedoms Award voor de vrijheid van godsdienst in de Nieuwe 

Kerk in ontvangst nam. Daags erop was hij de voorganger in een 

oecumenische kerkdienst daar. 

Op vrijdag 31 december stellen we de Nieuwe Kerk in Middelburg tussen 

10.30 u ‘s morgens en 12.30 u open voor iedereen die een kaars wil 

aansteken te zijner nagedachtenis. Dat kan vanwege de corona 

maatregelen alleen lopend in een verder lege kerk. De kerkdeuren staan 

open, zodat het goed ventileert. Bezoekers verzoeken  

we een mondkapje te dragen en naar binnen te gaan via de hoofdingang onder de toren Lange Jan 

en de kerk te verlaten via de uitgang op het verdiepte pleintje aan de Groenmarkt. 

Om 13.00 uur organiseren we een online gedachtenis bij het Cross of Nails, waar gewoonlijk op 

dat tijdstip het Coventry gebed gehouden wordt. Die gedachtenis wordt online gestreamd via 

www.kerkdienstgemist.nl  

 

namens Stadspastoraat 

Johan de Koning 

Mob: 0650868769 

koni@lab4arch.com 

 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:koni@lab4arch.com


1e jaargang, nummer 6, januari 2022                                                                                                          Blz. 9 

UIT DE PAROCHIE 

 
 
 
 

 
 

HET KINDJE ZONDER KRIBBE 

Vele jaren geleden dwaalden mijn man en ik door het Uffizi in Florence. 

De schilderijen hangen hier in rijen boven elkaar. Veel te veel! 

Maar opeens, zomaar, in een kleine zaal, helemaal alleen, staat er een drieluik op een ezel: 

Geboorte van Jezus heet het. En het was geschilderd door een Monnik uit het Zoniënwoud  

nabij Brussel, in het begin van de 15de eeuw: Hugo van der Goes. 

In het zaaltje was stilte! En het grote drieluik was een werk dat ging over verstilling. 

Midden in het schilderij op de kale grond ligt een heel klein en hulpeloos Kindje, koud en eenzaam. 

Tegenover het kindje knielt zijn moeder, Maria, de handen gevouwen in grote eerbied. 

Het raakte ons diep. En kennelijk waren wij niet de enigen. Op de grond onder het schilderij lagen 

kleine boeketjes, bloemetjes, sommigen al bijna vergaan. 

Men had ze niet weggenomen. 

Zijn moeder aanbidt Hem. Om haar heen zijn  allerlei soorten 

engelen, ook in aanbidding!  

Ook een drietal herders rekt de hals om dat kleine hulpeloze 

kindje te kunnen zien. De os en de ezel staan hier niet meer 

op de voorgrond. Ze eten uit de voederbak in het 

halfduister. Er is verder weinig te zien van het onderkomen. 

Behalve een  wonderlijke zuil waaraan de H. Jozef zich lijkt 

vast te houden. Die zuil, weten wij nu, is het symbool van de 

geselsteen waaraan Jezus Christus later zou moeten lijden. 

Maar waarom dat kindje zo naakt op de grond? Zo koud, zo 

eenzaam? 
                                                                                                             

    aanbidding van de herders 

Pas enkele jaren geleden kwam ik er bij toeval achter waarom de schilder het Goddelijke Kind zo 

had afgebeeld. En met hem vele andere schilders uit zijn tijd. Zij hadden  kennis van de visioenen 

van Birgitta van Zweden, die, nadat ze in het Latijn waren vertaald, een inspiratiebron vormden 

voor de vele verhalen, schilderijen en gravures die de ronde deden doorheen de hele toenmalige 

Christenwereld . 

Deze heilige zieneres was in 1302 geboren in Upsala. Uit een voornaam adellijk geslacht. 

Ze trad op 14 jarige leeftijd in het huwelijk met de zeer vrome edelman  Ulf Godmarson.  

Ze kregen 7 kinderen. Nadat ze samen met haar man een pelgrimstocht naar Santiago de 

Compostella had gemaakt, trok hij zich terug in het eerste Cisterciënzerklooster, dat Zweden rijk 

was. Brigitta volgde hem en wist het voor elkaar te krijgen dat er ook een vrouwenklooster kwam. 

Daarvoor reisde zij naar Rome. Ze  kreeg van Paus Urbanus de bevestiging voor haar  

vrouwenklooster, volgens de regel van St. Augustinus.  
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Heel haar lange leven door had ze vele dromen en visioenen. Deze werden opgeschreven en in het 

Latijn vertaald, de toenmalige wereldtaal, en verspreid. 

In deze periode ontstaat er dan ook, onder invloed van deze verhalen een meer naïeve  en 

vertellende verbeelding van het Kerstverhaal. Het thema wordt dan het vredige heilige 

huishouden. Vaak vond het gebeuren plaats in een stal, armoedig, maar met heel veel figuren en 

kleine  gebeurtenissen, die ook een plaatsje moesten vinden  op de prenten en  schilderijen. 

Soms kwam er ook nog een landschap bij  met reizigers of koningen onderweg. 

Of twee vroedvrouwen waarvan de een de maagdelijkheid van de Maria wil controleren maar zij 

kreeg onmiddellijk een verdorde hand. Deze en andere wonderlijke zaken werden dus voor het 

grootste deel ontleend aan onze H. Birgitta van Zweden. De armoede van de heilige familie vond 

haar wortels bij St. Franciscus van Assisi. 

Wat mij, en al die andere mensen in het Uffizi zo diep heeft geraakt, wordt duidelijk in het 

onderstaande stukje tekst van de heilige zieneres. 

“De wonderschone maagd ontdoet zich van bijna al haar kleren en plaatste zich in gebedshouding. 

Haar aangezicht ten hemel gekeerd, naar het oosten. 

Zo stond ze daar als in extase, overweldigd door goddelijke vervoering. 

En terwijl ze daar zo in gebed stond bracht ze in een oogwenk den Zoon ter wereld. Van hem ging 

een onuitsprekelijk licht uit. Ter zelfde tijd zag ik (Birgitta) dat heerlijke, naakte en allerkleinste 

Kindje op de grind liggen. 

Ik vernam ook het gezang der engelen, dat buitengewoon lieflijk was.  

Toen daarop de Maagd bemerkte dat zij reeds gebaard had, aanbad ze dadelijk het Knaapje met 

grote eerbied en ontzag; ze neigde het hoofd en vouwde de handen. En ze sprak tot het Kindje: 

Welkom mijn God , mijn Heer en mijn Zoon”. 

Tot zover een heel klein citaat, dat in de schilderkunst grote gevolgen had. 

 

Trees Verwilligen 
 

Literatuurlijst; 

In die dagen, Over de uitbeelding van het Kerstverhaal -.Louis Goossen 

Vrede ende vrolicheyt,  Kerstfeest in de middeleeuwen- Martien J.G. De Jong 

Meesters van de Lage Landen, Stephan Kemperdick   -Rogier van der Wijden en Hugo van der Goes 
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DE ALTAARSTEEN  

In de Romeinse tijd kwamen de eerste christenen samen bij het graf 

van een martelaar, een stenen graftombe waar later vaak een kerk 

omheen werd gebouwd. De christelijke gemeenschappen  groeiden en 

al snel waren er voor de samenkomsten niet meer genoeg graven van 

martelaren. Men gebruikte daarom fragment van stoffelijke 

verschotten of kledingstukken van martelaren: relieken of relikwieën.  

Die werden geplaatst in een verzegelde ruimte in  een altaar, het 

reliekengraf. De steen waaronder zich dit reliekengraf bevindt wordt 

altaarsteen genoemd.  foto Nicolette Meulenbroek 

Voor een katholieke kerk is de aanwezigheid van een altaarsteen verplicht. De altaarsteen heeft 

steeds de vorm en grootte van een plavuis met vijf kruisjes die erin uitgehouwen zijn. De kruisjes 

zijn bij de wijding van de kerk met chrisma gezalfd. Het altaar verbeeldt het lichaam van Christus, 

de kruisjes staan voor de vijf stigmata van Christus. In het altaar van de HH. Petrus en Pauluskerk 

in Middelburg zijn de relikwieën van Martelaren van Gorcum en van Cunera van Rhenen 

opgenomen. Twee van de Martelaren van Gorcum kwamen uit Middelburg: Adrianus   en Jacobus. 

De reden voor het opnemen van een relikwie van Cunera van Rhenen is niet bekend. 

In de muur aan de westelijke zijde van de kerk is een andere altaarsteen ingemetseld. Deze komt 

uit de Waterstaatskerk aan de Lange Noordstraat die in de meidagen 1940 vernietigd is. 

 

Nicolette Meulenbroek 

   
 

KOREN IN VLISSINGEN 

Het Gemengd Koor in Vlissingen vierde het 25 jarig jubileum. Aan dirigente Riet Boone werd een 

kaars overhandigd, de koorleden kregen een doos Merci. Ieder werd door vice-voorzitter Ruud 

Louwes bedankt voor alle inzet, het verrijken van vieringen met muziek en de betrokkenheid bij de 

vieringen en parochie. 

 

Op Tweede Kerstdag hebben we afscheid genomen van het Sint Ceaciliakoor. Het koor heeft 

57 jaar bestaan. Bij het afscheid was er voor de koorleden de traditionele kaars. Gerard Wortman 

kreeg een kerststol, ook een kaars en iets extra’s voor de 47 jaar dat hij dirigent van het koor was. 

Ruud Louwes memoreerde dat allen zich onvermoeibaar hebben ingezet, zeer trouw waren en dat 

zij samen zorgden voor vele vieringen met prachtige koormuziek. Het kan zijn dat het koor in 

totaal ruim 25.000 muziekstukken, gebeden en andere delen uit de liturgie heeft gezongen.  

In verband met het afscheid van het Sint Ceaciliakoor zal de komende tijd worden bekeken op 

welke wijze door meerdere personen tijdens vieringen muziek ten gehore kan worden gebracht. 

Gerard Wortman zal als cantor bijdragen aan de vieringen, net zoals het Gemengd Koor.  
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OPENSTELLINGEN KERKEN TIJDENS KERSTDAGEN TOT EN MET OUDEJAARSDAG 

Dankzij inzet van diverse parochianen is het gelukt om tijdens de kerstagdagen tot en met 

oudejaarsdag de Onze Lieve Vrouwe kerk en de HH. Petrus en Pauskerk open te stellen voor 

gebed, een kaarsje op te steken of de kerstallen te bezoeken. In Vlissingen kon de kerststal voor 

het laatst worden bezocht. De vitrinekasten in Middelburg waren de herberg voor  

miniatuurkerststallen van Nicolette Meulenbroek; ook haar iconen waren te zien. Het bezoek van 

de kerken was heel divers: soms eventjes door in en uit te lopen, soms langdurig in gebed, 

rondkijkend of een kaars opstekend, in gesprek voor informatie over de kerk of parochie. Bezoek 

van de kerken is nog op donderdag 30 december en vrijdag 1 december tussen 14.00 uur en 

16.00 uur mogelijk. 

 Foto’s: iconen Nicolette Meulenbroek en kerststal OLV-kerk Eveline Naber  
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STRAATMISSIE IN MIDDELBURG, ZATERDAG 18 DECEMBER 2021 

18 december: eindelijk is het zover! 

We gaan weer op straatmissie, nu in Middelburg. We zijn met ongeveer 25 vrijwilligers, waarvan 

een aantal van buiten onze parochie, w.o. ook twee priesters. Mensen, die ik voorheen niet kende 

en waarmee ik mij nu zo verbonden weet. ,  

 

We begonnen de dag met een eucharistieviering om half elf in de kerk. Daarna het draaiboek 

doornemen, aan iedereen zijn taak vertellen, koffie drinken en met zijn allen de kerk versieren met 

héél veel kaarsjes. Om half één pauze, lunch en nog even stil zijn in de kerk met een gebed.  

Dan is het zover! We gaan de Markt op met een dienblad vol kaarsjes! 

 

Ik heb de mensen gevraagd, wat Kerstmis voor ze betekende. 

Natuurlijk veel verschillende antwoorden: voor velen 

betekenden het gezelligheid, met familie bij elkaar zijn, lekker 

eten enz. enz. Maar er waren er gelukkig ook velen die 

antwoordden: Natuurlijk, de geboorte van Jezus, de Verlosser, 

onze Helper. Hoera!! Er is nog geloof!! Vervolgens heb ik hen 

uitgenodigd om, als ze wilden, naar de kerk te lopen, een kaarsje 

aan te steken, even te bidden, en/of een briefje in de  

intentie-bus te doen!     

Velen gaven daar gehoor aan: meer dan 200 lichtjes brandden er en er zijn nog vele lichtjes mee 

naar huis gegaan om ‘s avonds thuis te branden en nog even NA te denken. Er waren meer dan 

300 kaarsen uitgedeeld. Er zijn in de winkel nog extra kaarsen gekocht! 

Wat er voor mij uitsprong waren twee meisjes op de fiets van een jaar of 8, 9. Ik vroeg hun: Weten 

jullie wat Kerst is?  Ja, natuurlijk, de Here Jezus is geboren!!  Ze zeiden het met stralende ogen. 

Willen jullie even in de kerk kijken naar de mooie stal? Ja, we willen wel, maar we moeten nu naar 

een verjaardag en we zijn al laat. OK. Willen jullie dan een kaarsje meenemen en vanavond 

aansteken, thuis, en een liedje zingen voor Jezus? Ja, dat wilden ze wel! Ze waren heel blij ( en ik 

ook! ).   

Iets anders moois: twee jonge vrouwen, waarvan er één een beperking had, die in een 

beschermde woongemeenschap woont.  Wat betekent Kerst dan voor jullie?  Ja, natuurlijk, de 

Here Jezus is geboren!  Ja, we willen graag even naar de kerk gaan en een lichtje aansteken. Jezus 

is voor ons belangrijk. We bellen elkaar elke avond op en dan gaan we samen bidden, voor al onze 

mensen, waarvan we denken dat ze het nodig hebben!  Halleluja, wat een getuigenis 

Om vier uur zijn we weer naar binnengegaan, koud, maar voldaan, en hebben we de kerk 

opgeruimd.  

Eén van de vrijwilligers had twee grote pannen erwtensoep gemaakt en dat ging er wel in. Onder 

het nuttigen van de soep hebben we iets van onze ervaringen met elkaar gedeeld. Tot slot hebben 

we in een kring een lied gezongen: “U zij de glorie, opgestane Heer!”   

Het was een heerlijke dag! Wanneer gaan we weer?    

 

Marianne Solinger 

 



1e jaargang, nummer 6, januari 2022                                                                                                          Blz. 14 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                       

            

  



1e jaargang, nummer 6, januari 2022                                                                                                          Blz. 15 

HERINNERINGEN VAN EEN VLISSINGSE PAROCHIAAN (2) 

Bij de naderende sluiting van deze zo dierbare kerk voor velen en haar historie komen bij mij 

allerlei herinneringen naar boven. Die wil ik graag met u delen. 

 

Aflevering 2: ”Een overlever van de beeldenstorm” 

In de vorige aflevering had ik het vooral over de grote veranderingen die plaatsvonden midden 

jaren zestig. De parochianen wisten niet wat ze zagen toen de kerk na maanden weer in gebruik 

werd genomen. Nu was er tijdens de verbouwing al wel het een en ander uitgelekt. En die 

geruchten hadden ook mijn grootmoeder bereikt. 

 

Mijn grootmoeder, Sidonie Speckens-Klijberg was een erg gelovige vrouw en 

een groot vereerder van Maria. Jaarlijks maakte zij, zolang haar gezondheid dat 

toeliet, een bedevaart naar Lourdes, Fatima en andere bedevaartsoorden. 

Maar zij was ook erg betrokken bij het reilen en zeilen binnen de parochie en als 

dat nodig was droeg zij daar, financieel gezien, ruimhartig aan bij. 

Zij was vlak  voor de oorlog, eind 1939, plotseling weduwe geworden en had de 

verantwoordelijkheid voor de opvoeding van haar zeven minderjarige kinderen 

en voor het overeind houden van het bakkersbedrijf aan het Betje Wolfplein. 

Mijn vader Sjef en zijn broer Charles waren net begonnen in de zaak als 

(leerling) banketbakker en broodbakker toen de oorlog uitbrak. 
 

Tijdens de oorlog werden mijn oma, vader en oom door de Duitsers gedwongen om voor hen en 

andere mensen die in Vlissingen waren achter gebleven te bakken. Ook andere middenstanders, 

artsen, brandweerlieden enz. moesten paraat blijven. Dat gold ook voor de pastoor (Timp) en de 

nonnen van het Sint Josefziekenhuis die nodig waren voor de verpleging van gewonden. 

En ondertussen lag Vlissingen zwaar onder vuur. Vlissingen was tijdens de oorlog de meest 

gebombardeerde stad van Nederland en de verwoestingen waren enorm.  
 

Het is een wonder dat iedereen binnen onze familie de oorlog heelhuids is 

doorgekomen. Uit dankbaarheid liet mijn grootmoeder in 1952 in de kerk een 

fresco* aanbrengen van Don Bosco, Beschermer der jeugd. Don Bosco was een 

van haar favoriete heiligen. Ook thuis had zij een beeldje van hem staan. 

Toen mijn grootmoeder hoorde van de verbouwplannen van de pastoor, heeft zij 

hem direct te verstaan gegeven van de door haar betaalde schildering af te 

blijven. Op straffe van het inhouden van haar jaarlijkse donatie. En de pastoor 

zwichtte, haar donatie was te aanzienlijk. Haar fresco is nu nog de enige 

schildering in de kerk. Wat zal ermee gebeuren na de sluiting van de kerk? Blijft 

het bewaard? Volgende keer: ”Pastoor Timp”. 

Leo Speckens 

*De schilder van het fresco was Gerrit van Geffen. (1883 Hedel – 1970 Den Haag). Hij schilderde in heel 

veel Rooms Katholieke kerken door heel Nederland. Op internet is een pagina van het bhic (Brabants Historisch 

Informatie Centrum) geweid aan zijn werk. De titel van de pagina is “De schilder Van Geffen”.  Daarop wordt meer 

aandacht besteed aan zijn werk.  
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LIEF EN LEED 
 

 

   

 

 

 

OVERLEDEN 
28 november mevr. Theresia Denevers-van Riet,  91 jaar, huize Willibrord 

  8 december dhr. Richie Holder, 65 jaar  

10 december mevr. Miep  Wolf-Feddema,  87 jaar eerder weduwe van dhr. Vermeulen. Ter Reede 

24 december   mevr. Lucie Lambregts-Aspeslagh, 85 jaar Ter Reede 

GEDOOPT 
24 oktober  Anne Rosalia Thies 

19 december Lara Maaskant 

 

 

                                

 

 

COLLECTES JANUARI 
2    januari  Caritascollecte Stichting Leergeld 

9    januari  eigen parochie 

16  januari  actie kerkbalans 

23  januari  actie kerkbalans 

30  januari  actie kerkbalans  
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CARITAS WALCHEREN COLLECTEERT IN JANUARI VOOR STICHTING LEERGELD 
Kinderen verdienen een goede start met kansen om zicht te ontplooien en zich sociaal te 

ontwikkelen. Lang niet alle kinderen krijgen die kansen. Hun ouders kunnen het lidmaatschap van 

verenigingen of een schoolreis niet betalen. Leergeld helpt deze kinderen. Door voetbalschoenen 

voor hen te kopen of muziekles te vergoeden. Om bij te dragen voor een laptop of een tablet als 

deze noodzakelijk zijn voor school. Om ervoor te zorgen dat een kind dat naar de brugklas gaat 

een goede fiets heeft. Want nu meedoen, is straks meetellen! 

(bron: https://www.leergeld.nl/walcheren/donaties/) 

Op 2 januari collecteert Caritas in de kerken. U kunt ook een bijdrage overmaken: 

NL 82 RABO 0117 0296 61 t.n.v. RK Caritas Walcheren, onder vermelding van: stichting leergeld. 

 

 

 
 
 

NIEUWSBRIEF EN WEBSITES 
Voor het nieuws van het bisdom Breda kunt u zich gratis abonneren op de Nieuwsbrief van  

Het bisdom: http://www.bisdomvanbreda.nl/nieuwsbrief 

Het Sint Franciscuscentrum organiseert diverse activiteiten. Hierover bevat de website 

https://sintfranciscuscentrum.nl de benodigde informatie. 

 

INSPIRATIEBIJEENKOMST ARMOEDE 
Het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van het Bisdom Breda, organiseert op zaterdag 

21 januari 2022 een inspiratiebijeenkomst voor leden Parochiële Caritasinstellingen en leden 

diaconale werkgroepen. De belangrijkste vraag op deze bijeenkomst is hoe we solidair zijn met 

mensen in armoede binnen een welvarende samenleving. De dag vindt plaats in de Volksabdij 

Onze Lieve Vrouw Ter Duinen in Ossendrecht. 

Voor meer informatie en/of aanmelding:  sintfranciscuscentrum/inspiratiebijeenkomst-armoede 

 

DAG VAN DE CANTOR 2022 

De ‘Dag van de cantor’, die vorig najaar in oktober 2020 vanwege de maatregelen tegen corona 

niet kon doorgaan, wordt nu in een iets andere vorm alsnog georganiseerd. De Commissie voor 

liturgische muziek Bisdom Breda en het Sint Franciscuscentrum, centrum voor vorming en 

diaconale actie, organiseren deze 'Dag van de cantor' om de praktijk van de cantor een nieuwe 

impuls te geven. 

 

NIEUWS UIT HET BISDOM 

http://www.bisdomvanbreda.nl/nieuwsbrief
https://sintfranciscuscentrum.nl/
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Wanneer en waar? 

Dat gebeurt op twee zaterdagochtenden van 10.00 tot 12.30 uur: 

• Zaterdag 15 januari in de Lambertuskerk in Etten-Leur; 

• Zaterdag 29 januari in de Gertrudiskerk in Bergen op Zoom. 

 

Voor wie 

De dag is bedoeld voor zangers die al als cantor functioneren of die dat willen gaan doen. De dag 

staat ook open voor voorgangers. Zij oefenen hun taak immers van oudsher voor een deel ook 

zingend uit. Ook koorleiders die meer willen weten over de basis van de liturgische zang en die 

graag een cantorgroep willen beginnen in hun parochie, zijn van harte welkom. 

 

Door wie 

Begeleiding is in handen van: 

• Han Akkermans, voorzitter van de Commissie voor Liturgische Muziek. 

• Frans Bullens, organist/dirigent. 

• Jan Schuurmans, als medewerker kerkmuziek werkzaam bij het Bisdom Breda. In de 

Antoniuskathedraal vervult hij de functie van cantor en is hij dirigent van de Kathedrale 

Cantorij en de Schola cathedralis Bredanae. 

 

Aanmelden en kosten 

Er is een maximum aan het aantal deelnemers van 15 personen per ochtend. U kunt zich tot 8 

januari 2022 aanmelden door het invullen van het inschrijfformulier op deze pagina. Het is fijn als 

bij de aanmelding wordt vermeld of u deelneemt in Etten-Leur of in Bergen op Zoom. Aan de 

bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage is welkom. 

 

Zie verder website www.sintfranciscuscentrum.nl 

 
 
 

 

RESERVEREN VOOR DE VIERINGEN 
Voor de vieringen moet u zolang de Coronamaatregelen weer reserveren. U kunt bellen naar de 

secretariaten in Middelburg en Vlissingen. De gegevens kunt u vinden bij de rubriek 

‘Contactgegevens’. 

 

VIERINGEN TER REEDE 

Helaas gaan de vieringen in Ter Reede tot nader bericht  niet door vanwege de 

coronamaatregelen.  

 

 

VIERINGEN 
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      Iedere donderdag eucharistievieringen om 9.00 uur in Middelburg en Vlissingen 

 

  

Datum Tijd Plaats Voorganger Viering Muzikale ondersteuning 

Za 
1 jan 

11.30 Middelburg P. de Maat Eucharistievr.   
 

Zo  

2 jan  

09.30 

11.30  

15.00 

Vlissingen 

Middelburg 

Middelburg 

P. de Maat 

Th. de Deckere 

W. Klim (Pools) 

Eucharistievr.      

Eucharistievr. 

Eucharistievr. 

Gaudeamus, Guido Saerens 

Do 

6 jan 

09.00  

09.00 

Vlissingen 

Middelburg 

P. de Maat 

Th. de Deckere 

Eucharistievr. 

Eucharistievr. 

 

Za 

8 jan 

10.00 Domburg werkgroep Lauden 
 

Zo  

9 jan  

09.30   

11.30 

15.00  

Vlissingen 

Middelburg 

Vlissingen 

Liturgiegroep 

P. de Maat 

W. Klim (Pools) 

Vr. van W&C     

Eucharistievr. 

Eucharistievr. 

Gemengd koor 
René Adriaansen,  Christian 
Blaha 
 

Do  

13 jan 

09.00  

09.00  

Middelburg 

Vlissingen 

Th. de Deckere 

P. de Maat 

Eucharistievr. 

Eucharistievr. 
 

Za  

15 jan 

10.00  Domburg  Werkgroep   Lauden   

Zo  

16 jan 

 

09.30  

11.30  

15.00 

Vlissingen 

Middelburg 

Vlissingen 

R. Mangnus 

Th. de Deckere 

W. Klim (Pools) 

Vr van W&C        

Eucharistievr. 

Eucharistievr. 

 

Gaudeamus, Guido Saerens 

Do  

20 jan 

09.00  

09.00  

Middelburg 

Vlissingen 

Th. de Deckere 

P. de Maat 

Eucharistievr. 

Eucharistievr. 
  

Zo  

23 jan  

09.30  

11.30  

15.00 

Vlissingen 

Middelburg 

Vlissingen 

P. de Maat 

F. van Hees 

W. Klim (Pools) 

Eucharistievr.      

Eucharistievr. 

Eucharistievr. 

Gemend koor 
Cantate Domino, Peter vd 
Heuvel 
 

Do  

20 jan 

09.00  

09.00  

Middelburg 

Vlissingen 

Th. de Deckere 

P. de Maat 

Eucharistievr. 

Eucharistievr. 

 

Zo  
30 jan 

09.30  

11.30  

15.00 

Vlissingen 

Middelburg 

Vlissingen 

Th. de Deckere 

Th. de Deckere 

W. Klim (Pools) 

Eucharistievr.     

Eucharistievr. 

Eucharistievr. 

Cantor 
Gaudeamus, Guido Saerens 
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REDACTIE 
mevr. Corleen Poppelaars, mevr. Trudy van Hoof en pater Thaddy de Deckere 

 

DATUM INLEVEREN BIJDRAGEN 

Uiterlijk 25 januari 2022 bij de redactie verbinding@rkwalcheren.nl. 

 

BIJDRAGEN 

Uw bijdragen zijn welkom. Het heeft de voorkeur dat u daarbij een maximum omvang van de tekst 

van 400 tekens hanteert. De redactie kan desgewenst artikelen inkorten of aanpassen. 

 

ABONNEMENT 

 ‘Verbinding’ is gratis. Voor het nemen of afzeggen van het abonnement kunt u contact opnemen 

met de secretaris: secretaris@rkwalcheren.nl. Kopieën van ‘Verbinding’ worden zwart/wit 

afgedrukt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESTUUR H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN 
Voorzitter Pastoor Fons van Hees a.van.hees@rkwalcheren.nl 

Wnd. Voorzitter Pastoor Paul Verbeek p.verbeek@bisdombreda.nl 

Vice-Voorzitter Dhr. Ruud Louwes r.louwes@rkwalcheren.nl 06-24863893 

Wnd. Secretaris Dhr. Paul Stok secretaris@rkwalcheren.nl 06-21516509 

Penningmeester Dhr. Benedict Hamans penningmeester@rkwalcheren.nl 06-34592697 

Gebouwen Dhr. Paul Stok p.stok@rkwalcheren.nl 06-21516509 

Algemeen Mevr. Corleen Poppelaars c.poppelaars@rkwalcheren.nl 06-30591392 

Adviseur Missionaire Mevr. Trudy van Hoof t.vanhoof@rkwalcheren.nl 06-41043490 
Kerk 
 

 

  

CONTACTGEGEVENS  

VAN DE REDACTIE 

mailto:verbinding@rkwalcheren.nl
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:a.van.hees@rkwalcheren.nl
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:penningmeester@rkwalcheren.nl
mailto:p.stok@rkwalcheren.nl
mailto:c.poppelaars@rkwalcheren.nl
mailto:t.vanhoof@rkwalcheren.nl
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PASTORALE TEAMWACHT: 06 53 63 71 30  

Bij overlijden van een dierbare of verzoek om toedienen van de sacrament der zieken 

kunt u dit nummer 24 uur per dag en 7 dagen van de week (24/7 uur) bellen. 
 

 

PASTORAAL TEAM SAMENWERKINGSVERBAND BOVEN DE SCHELDE 

Fons van Hees pastoor avanhees@zeelandnet.nl 

Paul Verbeek wnd. Pastoor pverbeek@bisdombreda.nl 

Thaddy de Deckere  parochievicaris thaddeusmhm@gmail.com 

Alida van Veldhoven pastoraal werkster alidavanveldhoven@gmail.com 

Ria Mangnus pastoraal werkster r.mangnus@rkwalcheren.nl 
Geerten Kok teamleider a.i. gkok@bisdombreda.nl 

 

SECRETARIAAT MIDDELBURG 

Openingstijden dinsdag en donderdag 9.30-11.30 uur 

Telefoon 0118-612860 

Adres Lombardstraat 1, 4331 AA Middelburg (Ingang Latijnse Schoolstraat) 

E-mail secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl 

 

SECRETARIAAT VLISSINGEN 

Openingstijden donderdag en vrijdag 9.30-11.30 uur 

Telefoon 0118-412247 

Adres Singel 106, 4382 LC Vlissingen 

E-mail secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl 

 

PASTORAAL CENTRUM 
Openingstijden dinsdag, woensdag en donderdag 9.30-13.00 uur 

 Vrijdag 10.00-12.00 uur 

Telefoon 0113-218610 

Adres Zusterstraat 4, 4461 JA Goes 

E-mail info@rkbovendeschelde.com 

   

ADRESSEN VAN DE KERKEN 
Onze Lieve Vrouwe Kerk Singel 106, Vlissingen 

HH. Petrus en Paulus Kerk Lombardstraat 3, Middelburg  

Willibrord-kapel Badhuisweg 6, Domburg 

Emmauskerk Houtenhandlaan/Honte, Dishoek 
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