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Gewijzigde openingstijden secretariaten 

Ook de vrijwilligers die altijd de secretariaten in Middelburg en Vlissingen 

bemensen, gaan op vakantie. Dat hebben zij zeker verdiend! 
 
Daarom gelden voor de zomermaanden, juli en augustus, gewijzigde openingstijden. 
 
 
Secretariaat Middelburg 
Gedurende de maanden juli en augustus is het secretariaat in Middelburg geopend op 
dinsdag en donderdagmorgen: van 9.30 tot 11.30 uur. Telefonisch bereikbaar via 
nummer 0118 – 612860. 
 
Secretariaat Vlissingen 
In Vlissingen is het secretariaat in juli en augustus op woensdag en vrijdagochtend 
geopend van 9.00 uur tot 12.00 uur. Telefoon: 0118 – 412247. Buiten deze tijden hoort 
u een antwoordapparaat. 
 
 
Heeft u DRINGEND een pastor nodig? Belt U dan: 06 53 63 71 30 
 
Wij wensen U een goede zomer (vakantie) toe, die u rust en warmte mag geven! 
 
 
Pastores Paul de Maat en Ria Mangnus 
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Kindernevendienst zoekt hulp! 

De Franciscusschool in Middelburg stuurt iedere vrijdag een weekblad naar de ouders 

van de kinderen die er op school zitten. 
 
Vorige week vrijdag stond er onderstaand bericht in vanuit de parochie! Zoals U kunt 
lezen: de werkgroep Kindernevendienst heeft versterking nodig! 
 
Heeft U belangstelling om mee te gaan helpen? Ik hoor het graag van U! 
 
Ria Mangnus 
p.w. 
 
 
 

 
Nieuws vanuit de Kindernevendienst van de 
Petrus en Pauluskerk 
  
Aan alle kinderen van de Franciscusschool: 
  
Wist je dat……. 
  
- wij jou graag uitnodigen voor de kindernevendienst? 
- deze er elke eerste zondag van de maand is? En voorafgaand aan de Paas- en     

Kerstperiode elke week? 
- we daar allerlei leuke dingen doen? Van voorlezen tot knutselen, maar ook            

kleine spelletjes en natuurlijk praten met elkaar. 
- je ook drinken en wat lekkers krijgt? 
- je vriendjes en vriendinnetjes en broertjes en zusjes mee mag nemen? 
- je er ook nog eens wat kunt leren? 
  
 
Beste ouders, 
Elke eerste zondag van de maand is er om 10.00 uur kindernevendienst in de Petrus 
en Pauluskerk in Middelburg. Tijdens de viering nemen wij de kinderen mee naar de 
Pastorie om hen op een begrijpelijke en aantrekkelijke manier iets bij te brengen 
over het geloof. 
Wij zijn nu op zoek naar versterking, omdat er steeds meer enthousiaste kinderen 
zijn. We maken van tevoren een indeling waardoor je niet elke maand aanwezig hoeft 
te zijn. En de voorbereiding verdelen we en kost weinig tijd omdat we met een leuke 
en uitgebreide methode werken. Voor meer informatie, mail naar: 
 

r.mangnus@rkwalcheren.nl 
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Kardinaal Eijk en broeder Van Dam in gesprek met Tweede 
Kamer 

,,Dit rondetafelgesprek is een belangrijk moment om opnieuw met u van 

gedachten te kunnen wisselen over het pijnlijke onderwerp van het seksueel 
misbruik van minderjarigen in de R.-K. Kerk.’’ 
 
Dat zei kardinaal Eijk namens de 
Bisschoppenconferentie en de 
Konferentie Nederlandse Religieuzen 
(KNR) op woensdag 29 juni 2016. 
Kardinaal Eijk en de voorzitter van de 

KNR broeder Van Dam waren te gast bij 
de vaste Commissie voor Veiligheid en 
Justitie van de Tweede Kamer. In het 
rondetafelgesprek sprak kardinaal Eijk 
ook over geheimhoudingsclausules. 

 
Geheimhoudingsclausules 
,,De afhandeling van misbruikzaken door overeenkomsten met geheimhoudingsclausu-
les was eerder dit jaar onderwerp van publiciteit. De heer Deetman heeft niet kunnen 
vaststellen dat hierbij sprake was van uitgeoefende dan wel gevoelde druk. De 
clausules waarnaar gerefereerd wordt, zijn tot stand gekomen in samenspraak met 
mediators en advocaten van slachtoffers. Het is nooit onze bedoeling geweest dat 
slachtoffers niet mochten spreken over wat hen is overkomen.’’ 
 
Excuses voor beschaamd vertrouwen 
De kardinaal bood namens de Bisschoppenconferentie en de KNR opnieuw oprechte 
excuses aan. Hij deed dit aan de slachtoffers, hun dierbaren en allen, wier vertrouwen 
is beschaamd door mensen van de Kerk. ,,Dat jonge mensen die liefdevolle zorg bij ons 
niet hebben gevonden en in kerkelijke instellingen geen bescherming en liefdevolle 
bejegening vonden, maar seksueel zijn misbruikt heeft ons en vele anderen diep 
geraakt. Immers, seksueel misbruik van minderjarigen ondergraaft alles wat de kern is 
van het christelijk geloof en de daaruit voortvloeiende ethiek. Het is de opdracht van de 
Kerk die voor te houden en zelf in praktijk te brengen en daaraan heeft het met 
betrekking tot een kwetsbare groep mensen vaker geschort dan wij aanvankelijk 
dachten. Dit was, is en blijft voor bisschoppen en hogere oversten een belangrijke 
drijfveer om voor de slachtoffers van seksueel misbruik alles te doen wat 
menselijkerwijs in ons vermogen ligt.’’ 
 
Respect voor de slachtoffers 
De kardinaal sprak namens de Bisschoppenconferentie en de KNR over drie 
uitgangspunten: 1) transparantie ten aanzien van seksueel misbruik, 2) 
onafhankelijkheid van het onderzoek van het seksueel misbruik en de behandeling van 
klachten van seksueel misbruik, 3) respect voor de slachtoffers. ..Het belangrijkste is 
het respect voor de slachtoffers,” benadrukte hij. “Wij voelen ons zeer betrokken bij hen. 
Met de heer Deetman erkennen en waarderen wij de moed die slachtoffers hebben 
gehad om hun misbruikgeschiedenis ter kennis te brengen van de Klachtencommissie.’’ 
 
Een leerproces voor de R.-K. Kerk 
De R.-K. Kerk heeft bij het opzetten van 
regelingen grenzen opgezocht, ook in 
juridische en kerkrechtelijke zin. 
Kardinaal Eijk gaf daarbij aan dat 
bisschoppen en hogere oversten in de 
afgelopen jaren een leerproces hebben 

doorgemaakt. In het rondetafelgesprek 
werd ook naar de toekomst gekeken. 
Ook in dat verband hechtten kardinaal 
Eijk en broeder Van Dam eraan op te 
merken dat de R.-K. Kerk van het 
verleden heeft geleerd. 

 
Bron: website R.K. Kerk; redactionele bewerking: Peter Vrancken 
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900 Nederlanders gaan paus zien op grootste feest ter 
wereld 

Zo’n 900 Nederlandse jongeren doen dit jaar mee aan de Wereldjongerendagen 

in Krakau, Polen. 
 
Van 25 juli tot 1 augustus trekken miljoenen jongeren er uit de hele wereld op uit om 
samen het katholieke geloof te vieren. Paus Franciscus zal er ook zijn. 
 
‘Zalig de barmhartigen want zij zullen barmhartigheid ondervinden’ is het thema van dit 
massa-evenement. Dit thema komt terug in klein- en grootschalige culturele festivals, 
vieringen en theatervoorstellingen. Traditionele hoogtepunten zijn de verwelkoming van 
de paus op donderdag, op zaterdag de grote avondwake onder de sterrenhemel en op 
zondag een indrukwekkende slotviering.  
 
Nederland is erbij 
Aan dit massa-evenement doen dit jaar 900 Nederlanders mee. Mgr. Mutsaerts 
(hulpbisschop van ’s Hertogenbosch en portefeuillehouder jongeren), mgr. Van den 
Hende (bisschop van Rotterdam) en mgr. Hendriks (hulpbisschop van Haarlem-
Amsterdam) gaan mee voor de catecheses (godsdienstlessen) en verder gaan mgr. 
Woorts (hulpbisschop Utrecht) en mgr. De Jong (hulpbisschop Roermond) mee met de 
jongeren uit hun bisdom. Een week voordat het internationale programma begint zijn er 
verschillende Nederlandse programma’s waarin onder meer bezoeken aan Auschwitz 
en Praag gepland staan. 
 
WJD in Rio de Janeiro 
De vorige WJD (2013) vond plaats in 
Rio de Janeiro, Brazilië. Tijdens de 
slotmis hadden zich maar liefst 3,5 
miljoen jongeren verzameld op het 
beroemde Copacabana Beach. 

Bijzonder aan deze versie was dat een 
biologiestudente, Annemarie 
Scheerboom, uit Nederland de paus 
namens Europa mocht verwelkomen.  

 
Bron: website R.K. Kerk; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opbrengst Caritascollecten Vlissingen 

De Caritascollecte van 2 juli jl. in Zorgcentrum Ter Reede  in Vlissingen heeft  € 41.90 

opgebracht. In de Onze Lieve Vrouwekerk werd € 96.61 ingezameld. 
 
Hartelijk dank hiervoor. 
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Nieuwsbrief niet ontvangen? 

Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen? Dat vinden we heel vervelend. Maar de 

oorzaak ligt veelal in beveiligingsinstellingen. Daardoor belandt de nieuwsbrief 
van de H. Maria Parochie Walcheren soms bij u in de ‘spambox’, ofwel de map 
‘ongewenste e-mail’. 
 
Dus raadpleeg in voorkomend geval een van beide boxen. En anders kunt u altijd een  
beroep doen op onze redactie. Want wij bewaren alle nieuwsbrieven, zelfs die van vele 
jaren geleden. 
 
Treft u de nieuwsbrief in de ‘spambox’ aan, dan kunt u deze met een klik op de rechter 
muisknop het beste als ‘gewenste’ mail classificeren. 
 
Stuur in voorkomend geval een mailtje naar: nieuws@rkwalcheren.nl, geef aan welke 
nieuwsbrief u wilt ontvangen en we zorgen er voor. 
 
 
 
 

 

H. Maria Parochie Walcheren 
 

Een vitale geloofsgemeenschap! 
 

 
 
 
Onttrekkingen aan de eredienst 
Op zondag 10 juli 2016 wordt de Goede Herderkerk aan de Lindenburg in 
Roosendaal gesloten voor de eredienst. Het wordt een bijzondere parochiële 
viering en afscheid van deze kerk waarbij de gehele parochie welkom is. 
 
De Goede Herderkerk werd in 1981 gewijd. Ze is lange tijd het Godshuis en de 
huiskamer geweest van de Goede Herdergemeenschap. In het kader van het 
parochieel gebouwenplan heeft de Sint Norbertusparochie moeten besluiten zich terug 
te trekken uit de Goede Herderkerk en de Franciscuskapel. 
 
De viering op zondag 10 juli begint om 11.30 uur. Aansluitend aan de viering is er 
gelegenheid elkaar te ontmoeten. 
 
 
Slotviering Franciscuskapel van de Sint Norbertusparochie te Roosendaal 
Op 24 juli 2016 om 11.00 uur wordt de Sint Franciscuskapel onttrokken aan de 
eredienst. Samen met parochianen en ieder, die in verleden en heden nauw betrokken 
is of is geweest met de opbouw van het pastoraal steunpunt Sint Franciscus, willen we 
op passende wijze met een eucharistieviering afscheid nemen van de Franciscuskapel.  
 
Na de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. 
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Gouden Beauraingspeld voor vicaris Paul Verbeek 

,,Maria heeft aan de kinderen Voisin en Degeimbre de belofte gedaan dat ze de 

zondaars zal bekeren en tot haar zoon zal brengen. 
 
Dit wonder vindt hier dagelijks plaats. In de stille ontmoeting tussen Maria en de pelgrim 
kan een ommekeer tot stand komen. Zoals de barmhartige vader in de parabel zijn 
jongste zoon staat op te wachten. Zo wacht Maria ons op met open handen.’’ 
 
Dit zei vicaris drs. Paul Verbeek tijdens de driedaagse bedevaart naar Beauraing die 
gehouden werd van 4 tot en met 6 juni. Het thema van de bedevaart sloot aan bij het 
Heilig Jaar van de Barmhartigheid en luidde: Maria, Moeder van barmhartigheid. Op 
velerlei wijze werd bij dit thema stilgestaan. 
 
Jubilarissen 
Aan het eind van de eucharistieviering op zondag 5 juni stond de organisatie stil bij de 
verschillende jubilarissen onder wie vicaris Verbeek. Vijfentwintig jaar geleden kwam hij 
als priesterstudent voor de eerste maal in Beauraing. Hij ging mee met de Bredase 
diocesane bedevaart en assisteerde bij de pastorale begeleiding van pelgrims. 
Sindsdien heeft hij geen jaar overgeslagen. Verschillende personen onder wie Jan van 
Wijk, vice-voorzitter van de Bergse Lievevrouweparochie en mevrouw Corry Elzakkers- 
Hultermans van Stichting Floriana uit Bergen op Zoom spraken hem waarderend toe. 
De Stichting Floriana zet zich in voor kinderen uit de Poolse plaats Szczecinek. De 
gemeente Bergen op Zoom heeft een stedenband met deze plaats. 
 
Priesterstudent 
Namens het Beauraingcomité reikte Elma Bastianen-Luijkx vicaris Verbeek de gouden 
Beauraingspeld uit. Ze memoreerde dat vicaris Verbeek als priesterstudent hier kwam 
en geraakt werd door Maria met het Gouden Hart. In 1996 werd Paul Verbeek voorzitter 
van het diocesane comité. Elma Bastianen-Luijkx sprak namens de pelgrims 
waardering uit voor zijn inspirerende verkondiging. ,,Een van de vele talenten die je 
hebt, is het kunnen verwoorden en overbrengen van teksten, in verstaanbare en 
begrijpelijke taal. Je ‘vertaalt’ bijbelteksten naar de huidige tijd en haalt er voorbeelden 
bij uit eigen ervaring en ondervinding, wat bij de mensen tot hun verbeelding spreekt. 
Een zeer waardevolle gave die jij hebt en waar velen van mogen meegenieten.’’ 
 
Ze sprak de hoop uit dat vicaris Verbeek, te midden van zijn drukke 
werkzaamheden, nog veel jaren met de pelgrims naar Beauraing zal optrekken. 
 
 

Bron: digitale nieuwsbrief Vicariaat Middelburg 
Redactionele bewerking: Peter Vrancken 



Bezoek ook onze website: www.rkwalcheren.nl 

Katholiek.leven start twee nieuwsbrieven 

Het videokanaal katholiekleven.nl is een digitale nieuwsbrief begonnen. Daarnaast 

verschijnt voortaan elk kwartaal ‘katholiek leven vandaag’. 
 
Deze gedrukte uitgave geeft informatie speciaal voor mensen die katholiekleven.nl 
ondersteunen met een gift. 
 
De digitale nieuwsbrief van katholiekleven.nl wordt maandelijks verstuurd en bij speciale 
gelegenheden. Abonnees ontvangen zo per e-mail het laatste nieuws en de nieuwste 
items van katholiekleven.nl rechtstreeks in hun mailbox. De eerste digitale nieuwsbrief 
bevatte de primeur over de nieuwe uitgave ‘katholiek leven vandaag’. 
Katholiek leven vandaag 
‘Katholiek leven vandaag’ wordt eenmalig in een oplage van bijna 25.000 exemplaren 
verspreid via de Nederlandse bisdommen. De uitgave wordt daar vóór de zomer 
bezorgd. Het eerste nummer van ‘katholiek leven vandaag’ vertelt voor een breed 
publiek waarom de Nederlandse bisschoppen het videokanaal www.katholiekleven.nl 
zijn gestart. De uitgave gaat in op het verhaal achter het logo en beschrijft nieuwe 
ontwikkelingen rond het initiatief. 
 
Aanmelden 
voor de digitale nieuwsbrief kan via de footer op de website www.katholiekleven.nl, 
onderaan de pagina. Daar is ook het aanmeldformulier te vinden voor ‘katholiek leven 
vandaag’. 
 
Katholiekleven.nl is een samenwerking van de Nederlandse bisdommen. In het bisdom 
Breda is onder meer een geloofsportret van Mieke Stroop gemaakt. In 'Ik Geloof' vertelt 
zij over haar werk als vrijwilliger voor de diaconie. Op zondag 26 juni filmde 
katholiekleven.nl bij de Maria Ommegang in Bergen op Zoom. 
 
 
Katholiekleven.nl start in het heilig jaar 
van de barmhartigheid. In het eerste jaar 
heeft het thema barmhartigheid een 
prominente plaats in de programmering. 
De website plaatst wekelijks een nieuwe 
foto met een citaat van paus Franciscus 
over het heilig jaar. In de fotorubriek ‘De 
Werken Van’ vertellen mensen hoe zij 

hun geloof actief vormgeven door 
naastenliefde en werken van 
barmhartigheid. Recent opende 
katholiekleven.nl een vierdelige serie 
met video’s over barmhartigheid vanuit 
diverse invalshoeken, zoals de praktijk, 
de wetenschap, de Kerk. 
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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). 
 
■ Woensdag 5 en donderdag 6 oktober (19.00-20.30 uur). 

Sam’s Kledinginzameling in Middelburg en Vlissingen. Meer bijzonderheden 
volgen later. Noteer deze data alvast in uw agenda! 

 
 
 
 
 
 

 
De volgende nieuwsbrief verschijnt 

omstreeks 22 juli a.s. 
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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 

 
Gewijzigde openingstijden secretariaten 

Ook de vrijwilligers die altijd de secretariaten in Middelburg en Vlissingen 

bemensen, gaan op vakantie. Dat hebben zij zeker verdiend! 
 
Daarom gelden voor de zomermaanden, juli en augustus, gewijzigde openingstijden. 
 
 
Secretariaat Middelburg 
Gedurende de maanden juli en augustus is het secretariaat in Middelburg geopend op 
dinsdag en donderdagmorgen: van 9.30 – 11.30 uur. Telefonisch bereikbaar via 
nummer 0118 – 612860 
 
Secretariaat Vlissingen 
In Vlissingen is het secretariaat op woensdag en vrijdagochtend geopend van 9.00 uur 
tot 12.00 uur. Telefoon: 0118 - 412247 
 
Heeft u DRINGEND een pastor nodig? Belt U dan: 06 53 63 71 30 
 
Wij wensen U een goede zomer (vakantie) toe, die u rust en warmte mag geven! 
 
Pastores Paul de Maat en  Ria Mangnus 
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De meeste beperkingen 

doet een mens zichzelf aan!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

 

 


