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Mevrouw Ger van Waegeningh wint vrijwilligersprijs! 

Afgelopen dinsdag, 14 april 2015, werden in een volle schouwburgzaal van 

Middelburg de Lange Jan Awards uitgereikt. 
 
 
Tekst: Wim Jansen                                                                           Foto: Trudy van Hoof 
 
 
 
In de categorie Spotlight Award waren 
drie kandidaten genomineerd voor de 
individuele vrijwilligersprijs. 
 
Vanuit KBO Middelburg-Veere was 
mevrouw Ger van Waegeningh 
voorgedragen, omdat zij als vrijwilliger 
uitzonderlijk actief is en bovendien zeer 
effectief in haar vrijwilligersactiviteiten. 
 
Buiten de KBO is mevrouw Van 
Waegeningh ook als vrijwilliger actief in 
de H. Maria Parochie in Middelburg, 
bijvoorbeeld in het Caritascomité, in het 
Vastenproject, bezoekt zieken, poetst 
het koper, enz. 
 
Tijdens de huldiging ontving zij behalve 
een mooie bos bloemen, de Lange Jan 
Trofee en een cheque van € 250,00. De 
uitverkiezing werd na afloop gezellig met 
een grote groep KBO-leden gevierd! 
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Marja Dobbelaer valt ook in de prijzen 
 

 

Naast Ger van Wageningh uit 

Middelburg viel nog een tweede 
parochiaan van de H. Maria Parochie 
Walcheren in de prijzen: Marja 
Dobbelaer-Martinet uit Vlissingen. Zij 
won met de groep Vrijwillige 
Nederlandse Taaldocenten de ‘Samen-
award’.  
 
 
Marja Dobbelaer komt uit de onderwijs- 
Wereld en geniet inmiddels met volle 
teugen van haar pensioen. 
. 
 
Marja Dobbelaer is binnen de H. Maria 
Parochie Walcheren op verschillende 
fronten actief. Ze is coördinator van 
parochieblad Getijden, is lector en zit in 
de werkgroep ter Reede. 
 
 

 
Johan Antheunisse vertelt over bomen 

Op uitnodiging van KBO Middelburg – Veere  houdt bomenkenner en 

rasverteller Johan Antheunisse op woensdag 22 april een lezing over bomen. 
 
Hij vertelt over het belang van bomen voor mens, dier en milieu, over het herkennen 
van soorten aan schors, knop en blad, met tal van wetenswaardigheden. In Middelburg 
staan vele mooie monumentale bomen. Al deze bomen hebben hun eigen verhaal en 
wijsheden en hierover wordt op deze middag uitleg gegeven. 
 
De lezing is van 14.00 uur tot ± 16.00 
uur in Sociëteit De Vergenoeging in de 
Gortstraat 30 in Middelburg. Achter de 
monumentale voorgevel bevinden zich 
prachtige vertrekken met decoraties in 
rococo en barok stijl.  

Heel bijzonder is de overdekte wintertuin 
met de gietijzeren waranda. In de tuin 
staat een eeuwenoude moerbeiboom. 
Bij mooi weer zal Johan Antheunisse de 
lezing in de tuin geven. 

Er wordt een bijdrage gevraagd van € 5,00 incl. koffie/thee. Ook niet leden zijn van 
harte welkom. 
 
Vooraf aanmelden 
Wilt u deze boeiende lezing bijwonen dan graag vooraf aanmelden bij mevrouw Ger van 
Waegeningh, telefoon 63 57 92 of per mail: gvanwae@zeelandnet.nl  
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Ziekenzalving in verzorgingscentrum ter Reede 

Onder leiding van voorganger pastoor Paul de Maat is zaterdag 18 april in 

zorgcentrum Ter Reede in Vlissingen een gezamenlijke ziekenzalving gehouden, 
waaraan werd deelgenomen door 34 personen, inclusief familieleden. 
 
Tekst en foto: Jeannette Vrancken 
 
Het sacrament van troost, kracht en bemoediging (het Heilig Oliesel) wordt de laatste 
jaren steeds meer toegediend tijdens een gezamenlijke viering. Het is goed dat de zieke 
of oudere mens bewust meemaakt wat de priester bidt en doet: de handoplegging op 
het hoofd en de zalving op het hoofd en de handen. 
 
 
Zo worden troost en bemoediging, die 
het sacrament bij een christen teweeg 
brengt, gevoeld. Verzoend met het 
eigen leven, worden hem/haar hoop en 
vertrouwen op God geschonken. 
 
 
Troost en bemoediging aan ieder die 
voelt dat de krachten afnemen, aan de 
oudere, aan de zieke, aan diegene die 
voor een operatie staat, aan de mens in 
zijn laatste levensfase.  
 
 
Voorganger pastoor Paul de Maat was 
al rond 9 uur aanwezig in zorgcentrum 
ter Reede, waar hij de vele 
werkzaamheden van de organiserende 
werkgroep van dichtbij kon bekijken. In 
de viering ging ook Ria Mangnus, 
pastoraal werkster, mede voor. 
 
 
 
 

 
Benodigdheden die gebruikt worden tijdens 
de ziekenzalving: chrisma, hostie, kruis, 

Liturgieboekje en het licht van Christus. 
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Uitnodiging voor symposium op 24 april 
 

Een vriendelijke groet voor wie dit leest! 

 
Het Zeeuws Sociaal-Ethisch Beraad van de Raad van Kerken in Zeeland organiseert, 
na haar Leeskring 2015 over het boekje ‘Licht en zwaar’ van de hoogleraar Ethiek Frits 
de Lange, een afsluitend symposium waarbij andere geïnteresseerden ook welkom zijn. 
 
Plaats 
Primrose Academie, Lange Noordstraat 23, Middelburg. 
 
Datum 
Vrijdag 24 april van 14.30 tot 17.00 uur. Zaal open vanaf 14.15 uur. Na afloop drinken 
we gezellig nog wat na. 
 
Sprekers 
- Drs. Hub Crijns, directeur landelijk bureau DISK, betrokken bij de werkgroep 

Arme Kant van Nederland/EVA. Hij zal voornamelijk de brief van bisschop De 
Korte met genoemde titel belichten: Hebben wij iets met elkaar? 

- Drs. Ina Tanahatoe-Siepman, docent Primrose Academie voor Neerlandistiek. Zij 
zal voornamelijk ingaan op het thema ‘Licht & zwaar’ en de filosofie van Simone 
Weil. 

Kosten 
€ 5,- Opgave bij capuchon@zeelandadsl.nl 
 
U bent van harte welkom! 
 
 
 
 
 
 
 

Een zwever bij uitstek 
ben ik 
maar  
met 6 pootjes houvast  
op de aarde 
in samenlevende 
biodiversiteit en balans 
samen 
levend 

 

 

 

Foto en gedicht: Peter Geene 
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■ Zondag 19 april, 10.30 uur 

Eerste Heilige Communie voor de kinderen in de parochiekern Middelburg in de 
Petrus en Pauluskerk in Middelburg. 

 
■ Vrijdag 24 april (14.30-17.00 uur) 

Symposium Sociaal-Ethisch Beraad van de provinciale Raad van kerken in 
Zeeland in de Primrose Academie in Middelburg. Lees hier meer over elders in 
deze nieuwsbrief. 

 
■ Zondag 26 april, 10.30 uur 

Eerste Heilige Communie voor de kinderen in de parochiekern Vlissingen in de 
Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. 
 

■ Maandag 4 mei, 19.00 uur/20.00 uur 
Uitvaartcentrum Overtoom Groen, Van Dishoekckstraat 620, Vlissingen: 
Herdenkingsdienst met als landelijk thema: Vrijheid geef je door: wie de ogen 
sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst. Na de dienst  is het mogelijk via 
een hek te voet naar de begraafplaats  te gaan om de jaarlijks door de Gemeente 
Vlissingen georganiseerde kranslegging bij te wonen (aanvang: 20.00 uur). 

 
■ Zaterdag 30 mei 2015 

Oecumenische kerkendag in het centrum van Goes. Meer informatie en het 
complete programma: http://www.raadvankerkenzeeland.nl/  

 
■ Woensdagdag 23 maart 2016 

Om 19.00 uur begint in de Onze Lieve Vrouwekerk de Chrismaviering van het 
Bisdom van Breda. 

 
■ Zondag 7 juni en zondag 14 juni, 10.00 uur 

Pastoor Paul de Maat viert respectievelijk op 7 juni in de Onze Lieve Vrouwekerk 
en op 14 juni in de Petrus en Pauluskerk zijn 50-jarig priesterjubileum. 

 
Kijk voor meer agendapunten op www.rkwalcheren.nl 

 
 
 
 
 
 

 
 

Een weekend valt pas op, wanneer je doordeweeks werkt! 
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DISCLAIMER 
Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder medewerkers en andere belangstellenden van de H. Maria 
Parochie Walcheren, waarvan wij het e-mailadres kennen. Kent u mensen die de nieuwsbrief niet hebben 
ontvangen, maar hem wel graag willen ontvangen? Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar 
nieuws@rkwalcheren.nl. Afmelden? Reply een nieuwsbrief naar hetzelfde e-mailadres. Heeft u nieuws of 
een agendabericht voor de digitale nieuwsbrief? Graag een mailtje naar de redactie: 
nieuws@rkwalcheren.nl. Wilt u in ieder geval altijd uw naam en telefoonnummer vermelden, zodat we in 
voorkomend geval contact met u kunnen opnemen? 
Wanneer u ons foto’s stuurt kunnen wij deze uitsluitend plaatsen, wanneer daarvoor geen rechten (ook 
aan derden) zijn verschuldigd. Wilt u dat uitdrukkelijk in uw email vermelden? Voorts wordt u gevraagd de 
naam van degene die de foto heeft gemaakt te vermelden. Tekst en foto’s (in hoge resolutie)  moeten 
afzonderlijk (bijvoorbeeld in jpg-formaat) worden aangeleverd. 
Overname van teksten uit deze digitale nieuwsbrief is uitsluitend toegestaan onder vermelding van: 
''Bron: digitale nieuwsbrief R.K. Walcheren.nl''. 
Voor het overnemen van foto’s dient vooraf toestemming te worden verkregen van de eindredacteur. Op 
bepaalde foto’s berust namelijk auteursrecht. 

 
 


