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Het Jaar van de Barmhartigheid 

Het jaar 2016 is door Paus Franciscus uitgeroepen tot het Jaar van de 

Barmhartigheid. 

 

In deze nieuwsbrief is daar al enkele 
malen over geschreven. In de H.H. 
Petrus- en Pauluskerk kunnen de 
zeven elementen van het Jaar van de 
Barmhartigheid tijdens de 
openingstijden van de kerk worden 
bekeken in de vitrinekast. Het Jaar van 
de Barmhartigheid wordt op 20 
november a.s., het Hoogfeest van 
Christus Koning, afgesloten. 

Vanaf deze week beginnen we met 
een serie van zeven afleveringen, 
waarin alle elementen worden 
beschreven en getoond aan de hand 
van houtsculpturen. 

 

 



 

 

Emeritus-pastoor Van der Riet hoopt 100-ste verjaardag te 
vieren 

Op woensdag 19 oktober hoopt emeritus-pastoor W. der Riet zijn honderdste 

verjaardag te vieren. 
 
 
Tekst: Peter Vrancken 
 
 
Pastoor Willem van der Riet was van 1967 tot 1991 pastoor in Vlissingen. Daarvoor 
was hij werkzaam als hoogleraar uitleg Oude en Nieuwe testament. 
 
In 1991 vierde hij zijn gouden priesterjubileum in Vlissingen, nam toen ook afscheid 
van de parochie en ging met emeritaat. In juni van dit jaar was hij 75 jaar priester en 
dat vierde hij met zijn familie. Een aantal parochianen onderhoudt nog steeds 
persoonlijk contact met pastoor Van der Riet. 
 
Emeritus-pastoor Van der Riet woont al een aantal jaren in woonzorgcentrum Het 
nieuwe ABG. Vorige week bezochten we hem en troffen een nog vitale man aan, die 
over een goed geheugen beschikt en zijn Vlissingse periode nog bijzonder goed 
herinnert. Wilt u hem gelukwensen met deze mijlpaal? Hij zal het zeker waarderen! 
 
Zijn adres: 
Emeritus-pastoor W.C.M. van der Riet 
Dedemstraat 13 
Kamer 2.4.6 
4611 BD  BERGEN OP ZOOM 
 

 
                                                                                     Foto: © Peter Vrancken 



 

 

Een man had twee zonen…. 

In het kader van Het jaar van de Barmhartigheid, heeft pastoraal werker 

Bernard van Lamoen voor de tweede keer de cursus over de parabel ‘een man 
had twee zonen’ enthousiast gepresenteerd en afgesloten. 
 
 
Tekst en foto: Jeannette Vrancken 
 
 
Tijdens die drie avonden heeft Bernard de bespreking over het drieluik begeleid en 
op een bijzondere wijze aangestuurd. Het thema was: Hoe gaat het zoeken en 
vinden van God? Bernard heeft hiervoor het evangelieverhaal van Lucas 15 11-32 
gebruikt. Dat prachtige verhaal is ooit eens door Rembrandt op doek geschilderd. 
 
Het was voor de cursisten (maar ook voor Bernard) een avond van kijken naar het in 
het (licht) staande schilderij het luisteren naar elkaars bevindingen (wat zie je, wat 
hoor je, hoe denk je erover) en dat alles met elkaar delen. Er werden geen moeilijke 
dingen van je verlangd. Het was leuk om er zo mee bezig te zijn. 
 
Bernard had de drie avonden goed voorbereid. Behalve het schilderij, dat centraal 
stond, zijn ook de tekst, en de verdere presentatie een prachtige aanvulling. Op die 
wijze krijg je nog meer oog en gevoelens voor wat je werkelijk ziet. De manier van 
verwerking versterkt enorm de intensiteit van het kijken naar de afbeelding. Het 
verhaal dat tot ons gaat spreken. 
 
Iedere avond keerde ik samen met een medecursiste enthousiast naar huis terug.  
En waren wij ook direct al weer nieuwsgierig naar de volgende cursusdag. 
 
Mocht er weer een drieluik georganiseerd worden door Bernard van Lamoen 
schrijf je dan in; het is zo de moeite waard voor iedereen, je hoeft niet 
gestudeerd te hebben om het verhaal te kunnen begrijpen. 
 

 



 

 

 Jaar van de Barmhartigheid (deel 1)

Dit jaar is door paus Franciscus uitgeroepen tot Jaar van de Barmhartigheid. Op 

verschillende manieren wordt daar aandacht aan besteed. 
 
 
Houtsculptuur: Omer Gielliet                                          Foto: © Peter Vrancken 
 
 
 
In de komende weken gaan we wekelijks een werk van Barmhartigheid publiceren. 
Daarvoor brachten we een bezoek aan Omer Gielliet, emeritus-priester in Breskens en 
daarnaast ook een gerenommeerd kunstenaar. Gielliet verbeeldde de werken van 
barmhartigheid in houtsculpturen. 
 
Deze week deel 1: de hongerigen spijzen. Zowel met brood als geestelijk. In onze 
wereld hebben we vooral aandacht voor de behoeften van het lichaam en vrijwel niet 
voor de ziel. 

 



 

 

Kort nieuws 
 
 
 

Caritascollecte 

De Caritascollecte van afgelopen zaterdag,  1 oktober, in Zorgcentrum Ter 

Reede in Vlissingen heeft opgebracht € 39.30. Afgelopen zondag bedroeg de 
opbrengst van de collecte in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen € 186,15. 
 
De opbrengst van de Caritascollecte deze maand was bestemd voor het pastoraat van 
The Mission to Seafarers. 
 
Hartelijk dank voor deze mooie opbrengsten namens Caritas. 
 
 
 
 
 
 
 

 

H. Maria Parochie Walcheren 
 

Een vitale geloofsgemeenschap! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lezers schrijven 
Dank weer voor de nieuwsbrief. Mooi artikel van Annemarie Latour, maar ja, wie pakt 
de handschoen op? Maar in ieder geval zet ze vrouwen aan het denken.  
 
Groeten, 
Anita 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 

 
 
 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Ware vrijheid? 
jezelf durven loslaten!! 



 

 

 

 
 

■ Zaterdag 29 oktober 
Voor de twaalfde keer wordt in 
ons land de Nacht van de Nacht 
(N8 van de N8) gehouden. Dat 
gebeurt in onder meer de H.H. 
Petrus en Pauluskerk in 
Middelburg. 

 
 
■ Zaterdag 12 december (13.30-16.30 uur)

In de H.H. Petrus en Pauluskerk in Middelburg wordt de jaarlijkse adventsviering 
voor mensen van 70 jaar en ouder gehouden. Na de eucharistieviering is er een 
gezellig samenzijn in de brasserie van woonzorgcentrum Willibrord (naast de 
kerk). Vooraf graag aanmelden via de aanmeldstrook in de kaart die bij u 
bezorgd wordt. Eigen bijdrage: € 5.00. 

 
■ Woensdag 14 december (14.00)

In de Blauwe Zaal van speeltuinvereniging Lammerenburg wordt de 
adventsviering voor ouderen vanaf 72 jaar gehouden. Tijdens de 
eucharistieviering wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de 
onkosten. In Getijden staat een persoonlijke uitnodiging. 

 
 
 

 
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 (alleen in 
hoge resolutie) moeten afzonderlijk en altijd in jpg-formaat worden aangeleverd. Anders blijft publicatie 
achterwege! 
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. 

 

 
 


