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Leo Fijen gaat weer voor in strandkerk Vrouwenpolder 

In de woord- en communieviering die op zondag 31 juli in de Strandkerk in 

Vrouwenpolder zal worden gehouden, zal Leo Fijen voorgaan. 
 
Leo Fijen is hoofdredacteur journalistiek en levensbeschouwing van de KRO-NCRV. 
Ook is hij presentator van het programma ´Geloofsgesprek´, dat op zondagochtend, 
voorafgaand aan de eucharistieviering, wordt uitgezonden op NPO 2. 
 
 

 
Foto: © Peter Vrancken 

 

 
Vorig jaar ging Fijen ook al voor in 
Vrouwenpolder. Hij was daartoe 
uitgenodigd door de toeristenkerk, nadat 
Fijen aan zijn programmamaker Patriek 
Lodiers, die lang in Vrouwenpolder heeft 
gewoond, had laten doorschemeren 
graag te willen voorgaan. Zijn ouders 
wonen nog steeds in Vrouwenpolder.

 
 
De Strandkerk in Vrouwenpolder staat aan de Fort den Haakweg (dat is de weg van het 
dorp Vrouwenpolder naar het strand), achter het grote parkeerterrein van het 
waterschap Scheldestromen. 
 
Iedereen is welkom om deze viering bij te wonen. Aanvang 10.00 uur. 

 



 

 

Leerlingen Sint Franciscusschool bezochten H.H. Petrus- en 
Pauluskerk in Middelburg 

Een lange stoet kinderen uit groep 8 kwam op 13 juli 2016 aangefietst, duidelijk 

te herkennen aan hun gele hesjes, voor hun bezoekje aan de kerk. 
 
 
Tekst: Nicolette Meulenbroek      Foto: Rosa Salvia 
 
 
Meester Luc van de Hemel verzorgde de rondleiding en had daar aandacht voor de 
geluiden die je in de kerk kon horen zoals het rinkelen van muntjes in het offerblok, het 
voorlezen van de Bijbeltekst bij een van de Kruiswegstaties, het knarsen van de sleutel 
bij het openen van het tabernakel, het holle geluid van de doopvont enzovoorts. 
 
Na de rondleiding gingen de kinderen zelf aan het werk met het (prachtige) werkboekje 
dat meester Luc speciaal gemaakt had voor dit soort gelegenheden. In het werkboek 
moesten ze de afbeeldingen van de kruiswegstaties in de goede volgorde zetten, een 
puzzel oplossen, een tekst lezen en vragen over die tekst beantwoorden, een tekening 
maken, een woordzoeker oplossen en dan ook mochten ze nog een glas-in-loodraam 
ontwerpen. Er werd intensief gewerkt. 
 
En voordat ze weer teruggingen naar school, eerst nog een pakje vruchtensap en 
een plak cake. Welverdiend! 
 

 



 

 

Bezoek van HAVO-4 leerlingen CSW aan H.H. Petrus- en 
Pauluskerk 

Dinsdag 12 en donderdag 14 juli bezochten zo’n 125 leerlingen van de CSW 

onze kerk. 
 
 
Tekst en foto: Nicolette Meulenbroek 
 
 
Op school hadden zij zich voorbereid met een project voor hun levensvisieboek. Het 
onderwerp van het project was: ‘Rituelen en Symbolen’. Uit de moderne cultuur was 
gekozen voor het werk van de graffiti – kunstenaar Banksy en uit de traditionele cultuur 
voor de Rooms-Katholieke kerk. En inderdaad in onze kerk zijn veel symbolen te zien 
en voorwerpen die gebruikt worden bij rituelen. Want hebt u zich zelf wel eens 
afgevraagd waarom en wanneer de voorganger een andere kleur kazuifel draagt? 
 

 
 
Kiezen 
De leerlingen moesten uit de symbolen en rituelen een aantal voorbeelden kiezen en 
daar foto’s van maken. Ze konden kiezen uit: 

- houdingen (staan, knielen, buigen, liggen),  
- gebaren (kruisteken, vredesgroet, op de borst slaan, handoplegging, handen 

wassen, kussen, zalving),  
- zegeningen (zege, blasiuszegen, kerkgang, kerkwijding),  
- gebeden (gebed, bidden van de rozenkrans, absoute, antwoorden),  
- rituelen rond het kruis (gedachteniskruisje, askruisje, kruisweg, kruisverering),  
- licht en kleur (kaarsen, paaskaars, altaarkaarsen, doopkaarsen, devotiekaarsen, 

adventskrans, godslamp, kleuren),  
- gebruiken en voorwerpen (wierook, wijwater, klokken en altaarschel, processie, 

palmpasenoptocht, gewijde aarde) 
- sacramenten (de rituelen die daarbij horen). 
 

� Lees verder op de volgende pagina 



 

 

Voor alles was iets te vinden en te fotograferen. De kerkgidsen hebben juist hiervoor 
ook een aantal voorwerpen uitgestald en bedacht, bijvoorbeeld de symbolen van de vier 
evangelisten. 
 
Sommige leerlingen hadden zich voorbereid en gingen aan de slag, andere 
leerlingen moesten wat aangemoedigd of geholpen worden en ja, er waren ook 
leerlingen die niets uitvoerden!  
 
 
 
 

 

H. Maria Parochie Walcheren 
 

Een vitale geloofsgemeenschap! 
 

 
 
 
Nostalgie 

Speciale zitplaatsen voor de ‘armencollectanten’. Gezien bij een kerkbezoek in 

Hoorn. 
 
Maakte u ook bijzondere (vakantie)foto’s? Stuur ze dan naar onze redactie met een 
klein stukje tekst erbij: nieuws@rkwalcheren.nl.  Wij zorgen voor publicatie! 
 

 
Foto: © Peter Vrancken 



 

 

Bedevaart naar Willibrordusbasiliek in Hulst 

De Heilige Willibrordusbasiliek is, zoals de Michelingids zegt, een omweg 

waard.  
 
Dat is altijd al zo maar zeker in het Heilig Jaar van Barmhartigheid. De basiliek is een 
van de drie pelgrimskerken in het bisdom van Breda. In de koorkerk wordt bijzonder 
aandacht geschonken aan de zeven lichamelijke werken van Barmhartigheid. 
 
Cecile van Tiggelen coördineert de activiteiten rond het Heilig Jaar in de basiliek.”Er is 
meer bezoek dan andere jaren,” zegt ze. “Zo komen er regelmatig groepen. Onlangs 
zijn een groep van de H. Augustinusparochie uit Breda en de Katholieke Bond van 
Ouderen uit Sint Jansteen geweest. Zij komen voor het Heilig Jaar.” Buiten deze 
groepen komen er ook individuele toeristen. Het blijkt dat zij vooral voor de kerk komen 
en niet zo gauw doorlopen,” aldus Cecile. 
 
Zij praat vol enthousiasme over de 
inrichting van deze koorkerk. Via een 
speciale poort kom je in de wereld van 
verbondenheid. De zeven werken van 
barmhartigheid worden samen met 
verschillende maatschappelijke 
organisaties uitgebeeld. Zij zijn de 
huidige vertegenwoordiging van de 
werken van barmhartigheid. Bij de stand 

van Amnesty International worden 
kaarten geschreven om gevangenen 
een hart onder de riem te steken. Verder 
zijn er stands van het Leger des Heils, 
de Voedselbank, Vluchtelingenwerk, 
Rouwzorg 0114, het Waterproject, de 
Zonnebloem en de Vastenactie. Voor 
kinderen en ouderen zijn spelen om 
kennis te maken met deze werken. 

 
De koorkerk in de Basiliek is iedere woensdag-, donderdag- en zondagmiddag van 
14.00 uur tot 17.00 uur geopend (gratis). De basiliek zelf is dagelijks geopend. De VVV 
verzorgt iedere eerste zaterdag van de maand om 13.00 uur een rondleiding in de 
basiliek. De minimale grootte van de groep is tien personen en de kosten bedragen  
€ 5,-- per persoon. Deze rondleiding speelt in op de zeven werken van barmhartigheid.  
 
Belangstellenden kunnen zich opgeven bij de VVV (tel. 0114-315221). 
 

Bron: digitale nieuwsbrief Bisdom van Breda 

 
 
 

Gebed voor Nice 

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft met afschuw kennis genomen 

van de aanslag in Nice. Veel mensen zijn het slachtoffer geworden. 
 
De bisschoppen bidden voor de doden en gewonden bij deze aanslag, voor hun familie 
en vrienden. Ook bidden zij voor de Franse samenleving en de wereldwijde 
gemeenschap, die op meerdere plaatsen te lijden heeft onder aanslagen. 
 
Dat respect voor ieder mensenleven en verlangen naar vrede en veiligheid de aanzet 
blijven tot solidariteit en dialoog, ondanks angst en verontwaardiging. 
 
De bisschoppen vragen een ieder om hiervoor te bidden en hieraan te werken. 
 

Bron: digitale nieuwsbrief Bisdom van Breda 



 

 

  

 
 
 
 
■ 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. 

 
■ 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 29 juli a.s. 



 

 

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 
 



 

 

 

 
 

 
Als je alles onder controle hebt, 

ga je vermoedelijk niet hard genoeg!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

 

 
 
 


