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Dankwoord van mgr. Huub Ernst 

,,De viering van mijn 75-jarig priesterjubileum heeft mij bijzonder geraakt.’’ 

 

Dat schrijft mgr. Ernst in een kort dankwoord. De emeritus-bisschop van Breda wil 

graag allen die blijk hebben gegeven van hun betrokkenheid daarvoor van harte 

danken. Hij doet dit via een bericht op de website van het bisdom en de digitale 

nieuwsbrief. 

 

De volledige tekst van het dankwoord van mgr. Ernst luidt: 

De viering van mijn 75-jarig priesterjubileum heeft mij bijzonder geraakt. Helaas ben ik 

niet in de gelegenheid om ieder van u persoonlijk te bedanken voor uw aanwezigheid 

tijdens de viering en voor uw felicitaties en goede wensen, uw bloemen, geschenken, 

brieven en kaarten. Daarom wil ik u op deze wijze hartelijk danken. 

Huub Ernst 

 

Bron: digitale nieuwsbrief Bisdom van Breda 
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Bisschop Liesen ontbreekt bij visitatie 

Als gevolg van ziekte kon bisschop mgr. dr. Jan Liesen afgelopen woensdag 

niet aanwezig zijn bij de periodieke (driejaarlijkse) visitatie van de H. Maria 
Parochie Walcheren. Zijn taken werden nu waargenomen door vicaris drs. Paul 
Verbeek en diens stafmedewerker Egbert Bornheim. 
 
 
Tekst: Peter Vrancken       Foto’s: Wiel Hacking 
 
 
Jammer voor Middelburg, want de vorige keer wijzigde de bisschop zijn 
visitatieprogramma, omdat hij toen meerdere keren bij zijn bezoek aan midden Zeeland 
de pers te woord moest staan vanwege het overlijden van emeritus-bisschop Tiny 
Muskens. Een bezoek aan Middelburg, waar vrijwilligers veel tijd hadden gestoken in de 
voorbereiding, werd afgelast. 
 
Woensdagmiddag vond in zorgcentrum Willibrord Middelburg een ontmoeting met het 
bestuur van de H. Maria Parochie Walcheren, verschillende parochianen en vrijwilligers 
plaats. Daarbij werd onder meer aandacht gevraagd voor de ouderen door de R.K. 
Werkgroep Ter Reede. Zij zijn nog steeds boos en teleurgesteld dat er geen viering 
meer is op Paaszaterdag in het zorgcentrum. 
 
 
Inmiddels heeft de werkgroep het verhaal op papier naar de bisschop gestuurd en 
wordt zijn reactie afgewacht. 
 
 
 

 
,,Bewoners van zorgcentrum Ter Reede willen paasviering terug’’. 
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De besturen van de H. Maria Parochie Walcheren en de H. Damiaanparochie (Goes e.o.) 
spraken gezamenlijk met vicaris Verbeek en staffunctionaris Bornheim. 
 
 
 

 
De afsluitende eucharistieviering in de Petrus en Pauluskerk in Middelburg stond in het 
teken van het naamfeest van de apostelen Petrus en Paulus
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 Heilig Jaar van de Barmhartigheid 
g  e  l  o  o  f  s  v  o  r  m  i  n  g        m e t         v  o  l  w  a  s  s  e  n  e  n 

 

Hoe gaat dat zoeken en vinden van 
God? 

 
Pastoraal werker Bernard van Lamoen zal zijn drieluik over het verhaal van de 
verloren zoon en het schilderij dat Rembrandt hierover maakte in augustus 
opnieuw verzorgen. 
 

 
een reeks van drie bijeenkomsten over de parabel ‘een man had twee zonen' (Lucas  15, 

11-32) 
 

donderdagavond 4 augustus 
2016      19.45 – 21.00 uur:  

verloren zijn 
- de jongste zoon 

 
donderdagavond 11 augustus 
2016      19.45 – 21.00 uur:  

verbolgen zijn 
- de oudste zoon 

 
donderdagavond 18 augustus 
2016      19.45 – 21.00 uur:  

barmhartig zijn  
- de vader 

 

 
De bijeenkomsten vinden plaats in Lewedorp. 
 
Inschrijving 
kan alleen voor de hele reeks van drie keer – het is één geheel.  
Wie zich aanmeldt op b.v.lamoen@rkwalcheren.nl krijgt na 15 juli persoonlijk bericht 
terug. 
 
Het minimum is 8 deelnemers, het maximum 12.  

 

Dus: reageer snel als je mee wil doen ! 
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Geen kans meer op gestruikel bij de P&P kerk 

Door de werking van de wortels van de bomen rondom de Petrus en Pauluskerk 

in Middelburg zaten diverse trottoir tegels gevaarlijk los en waren verschillende 
van deze tegels omhoog gedrukt met gevaar van struikelen voor voorbijgangers 
en kerkgangers. 
 
Dankzij de medewerking van de gemeente is aan deze situatie nu gelukkig een einde 
gekomen. De boomwortels die de stoeptegels omhoogdreven zijn weggehaald en de 
tegels liggen er weer prachtig vlak bij. 
 

 
 
 
 
 
 

KBO Middelburg-Veere heeft facebookaccount 

De KBO afdeling Middelburg-Veere heeft een facebookaccount geopend. Voor 

geïnteresseerden is dit de url: http://fb.me/mid.veere 
 
 
 
 

 

H. Maria Parochie Walcheren 
 

Een vitale geloofsgemeenschap! 
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Maria Ommegang Bergen op Zoom indrukwekkend 

De jaarlijkse Maria Ommegang in Bergen op Zoom is ieder jaar weer een 

indrukwekkend schouwspel. 
 
 
 
Afgelopen zondag trok de stoet weer 
door Bergen op Zoom en het 
schouwspel trok vele duizenden 
belangstellenden. En dat terwijl het 
doorgaan van de Ommegang aan een 

zijden draadje hing vanwege bijzonder 
slechte weersvooruitzichten. Uiteindelijk 
besloot de organisatie om Maria 
Ommegang door te laten gaan. 

 
 
 
 

 
De Middeleeuwse blauwe schuit trekt door de straten van Bergen op Zoom. 

Foto: Sonja de Rooij 
 

 
 
 



Bezoek ook onze website: www.rkwalcheren.nl 

 
                                                                                                         Foto: Sonja de Rooij 
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Caritascollecten in juli in Vlissingen 

Op zaterdag 2 en zondag 3 juli 

zullen in respectievelijk 
Verzorgingscentrum Ter Reede en de 
Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen 
de maandelijkse Caritascollectes  
worden gehouden waarvan de 
opbrengst bestemd is voor eigen kas. 
 
Caritas kan mensen in onze 
parochiekerk materieel ondersteunen 
wanneer de reguliere voorzieningen niet 
toereikend zijn of omdat  personen en 
gezinnen om wat voor reden dan ook 
hier niet voor in aanmerking komen. 
 

 
 

 

 
Bij voorbaat dank voor uw gave. 

 
 
 
 
 
 
Kindernevendienst in Petrus- en Pauluskerk Middelburg 

Zondag, 3 juli, is er  in de viering van 10.00 uur in de Petrus en Pauluskerk in 

Middelburg KINDERNEVENDIENST! 
 
Kinderen en (groot-) ouders: van harte welkom! 
 
Na de viering is er koffie, thee en limonade. 
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Nieuws van de toeristenkerk Zoutelande 
 
Kunst aan de Kust, Zoutelande 
De Rooms Katholieke Toeristenkerk St. Catharina in Zoutelande doet in 2016 voor de 
zevende maal mee aan het Kunst aan de Kustevenement, waarbij verschillende 
kunstenaars in de unieke openluchtkerk hun creaties aan de bezoekers tonen. 
 
De Kunstroute leidt langs verschillende locaties langs de kust, waar op iedere locatie 
verschillende kunstwerken te bewonderen zijn. 
 
De kerk is voor deze gelegenheid opengesteld op de volgende data: 
– donderdag 18 augustus 2016 14.00 –  20.00 uur 
– vrijdag 19 augustus 2016  10.00 –  17.00 uur 
– zaterdag 20 augustus 2016 10.00 –  17.00 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bisschop Mutsaerts gaat voor in twee eucharistievieringen 
 

 

 

Bisschop Rob Mutsaerts van het 

bisdom Den Bosch gaat op zondag 17 
juli alsmede op zondag 14 augustus 
voor in de toeristenkerk van Zoutelande. 
 
 
Beide eucharistievieringen beginnen om 
10.00 uur. De kerk is open vanaf 09.30 
uur. 
 
 
Na afloop bent u van harte welkom 
om een kopje koffie of thee te blijven 
dringen. 

  Foto: Bisdom Den Bosch 
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■ Maanden juli, augustus alsmede 1 en 8 september (12.00 – 16.00 uur) 

De H.H. Petrus en Pauluskerk in Middelburg is open voor onder meer stilte en 
gebed. Vanzelfsprekend kunt u ook in de vitrinekast iconen bezichtigen. 

 
■ Van 15 juli tot en met 9 september (14.00-17.00 uur) 
 De Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen is iedere vrijdag en zaterdag geopend. 
 
■ Iedere vrijdag in augustus (14.30 uur) 

Rozenkrans bidden in de Emmanuëlkapel van de Onze Lieve Vrouwekerk in 
Vlissingen. 

 
■ Donderdag 18, vrijdag 19 en zaterdag 20 augustus 2016 (14.00– 20.00 uur) 

De Rooms Katholieke Toeristenkerk Zoutelande doet voor de zevende maal mee 
aan het ‘Kunst aan de Kustevenement’, waarbij verschillende kunstenaars in 
de unieke openluchtkerk hun creaties aan de bezoekers tonen. 

 
■ Zaterdag 10 september 2016: Open Monumentendag. 
 De H.H. Petrus en Pauluskerk in Middelburg is geopend (09.00-17.00 uur) 
 De Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen is geopend (10.00-17.00 uur). 
 
 

 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt 
omstreeks 8 juli a.s. 

 
 
 

 
 

Een beetje wetenschapper kan printen, 
alsof het gedrukt staat!! 
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INFORMATIE H. MARIA PAROCHIE 

 

website: www.rkwalcheren.nl 
 
 
Openingstijden secretariaten 
Parochiekern Middelburg 
Maandag tot en met vrijdag 
09.30-11.30 uur 
Telefoon: 0118 - 612860 
Lombardstraat 1 
4331 AA  MIDDELBURG 
secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl 
 
 
Parochiekern Vlissingen 
Maandag tot en met vrijdag 
9.00-12.00 uur 
Telefoon: 0118 - 412247 
Singel 106 
4382 LC  VLISSINGEN 
secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl 
 
Telefoon in noodgevallen 

06 53 63 71 30 
 
 

Pastores (telefonisch bereikbaar via de 
de beide secretariaten): 
Paul de Maat en Ria Mangnus 
middelburg@rkwalcheren.nl 
vlissingen@rkwalcheren.nl 
 
Parochiebijdragen 
Middelburg 
NL42 INGB 0000 6586 70 
NL16 ABNA 0231 9007 91 
beide t.n.v. H. Maria Parochie 
Walcheren 
 
Vlissingen 
NL28 INGB 0008 0339 29 
NL53 ABNA 0531 6958 91 
beide t.n.v. H. Maria Parochie 
Walcheren 
 
Bijdrage aan Caritas Walcheren 
NL82 RABO 0117 0296 61 

 

 
DISCLAIMER NIEUWSBRIEF 
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? Inzenden kan tot en met donderdag (tenzij anders aangegeven). 
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 en in jpg-formaat te 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 schriftelijke toestemming te worden verkregen van de 
eindredacteur. Op bepaalde foto’s berust namelijk auteursrecht. 
De digitale nieuwsbrief van de H. Maria Parochie Walcheren wordt verspreid door bureau 
Creatieve Communicatie Zeeland. 

 

 


