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Jaar van de Barmhartigheid 

Dit jaar is door paus Franciscus 

uitgeroepen tot Jaar van de 
Barmhartigheid. Op verschillende 
manieren wordt daar aandacht aan 
besteed. Ook in ons bisdom is dat 
het geval. 
 
 
Tekst en foto: Nicolette Meulenbroek 
 
 
In de Petrus- en Pauluskerk in 
Middelburg biedt de vernieuwde 
vitrinekast een mogelijkheid om de 
zeven werken van barmhartigheid 
aanschouwelijk voor te stellen. Dat 
gebeurt aan de hand van afbeeldingen, 
foto’s en voorwerpen. 
 
Een van de zeven werken van 
barmhartigheid is bijvoorbeeld het 
kleden van de naakten; op de foto is te 
zien hoe dit ‘werk’ in de vitrinekast is 
weergegeven. 

 

 

 
 
Houtschulpturen 
Binnenkort plaatsen we in de nieuwsbrief een fotoreportage over de zeven 
elementen van barmhartigheid, uitgebeeld in fraaie houtsculpturen! 



 

 

Restauratie Franciscusvaandel bijna gereed 

We hebben bericht gekregen dat de restauratie van het Franciscusvaandel, 

na vele maanden, bijna gereed is. Op dit moment wordt er, in het atelier Arte-
Grossé te Brugge, de laatste hand aan gelegd. Er zijn vele uren handwerk in 
gaan zitten. 
 
Tekst: Leo Speckens 
 
Binnenkort gaat een aantal leden van de werkgroep het vaandel ophalen in Brugge. 
Wij zijn net als vele anderen natuurlijk heel benieuwd naar de metamorfose. 
 
Hoe het vaandel er uitziet kunt u met eigen ogen aanschouwen op zondag 2 oktober. 
Dan wordt het, op de feestdag van de H. Franciscus, weer in gebruik genomen in de 
Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen tijdens de viering van 10.00 uur. 
 
Ook zal het vaandel, net als het Mariavaandel in de maanden mei en oktober, 
voortaan een functie binnen de vieringen krijgen. Elke eerste zondag van de maand, 
wanneer de Caritascollecte wordt gehouden, zal het vaandel op het priesterkoor 
geplaatst worden. Daarnaast zal dit vaandel een vaste plek krijgen in een vitrinekast, 
die komt te hangen in de vergaderruimte van de pastorie. 
 
Oprechte dank 
Tenslotte een oprecht woord van dank aan alle goede gevers, groot en klein, van 
binnen de parochie alsook van daarbuiten, die het mogelijk maakten dat dit prachtige 
doek voor onze parochie behouden kon blijven. 
 
Ons is verzekerd dat het doek er weer 100 jaar tegen kan! 
 

 
Werken aan het Franciscusvaandel. Foto: © Arte-Grossé, Brugge 



 

 

Gezellig druk in Petrus- en Pauluskerk 

Tijdens Open Monumentendag, vorige week zaterdag, hebben 221 

belangstellenden een bezoek gebracht aan de H.H. Petrus – en Pauluskerk. 
 
 
Tekst: Nicolette Meulenbroek     Foto’s: Trudy van Hoof 
 
 
Het was een gezellig drukke dag. Het thema van deze Open Monumentendag was 
‘Iconen en Symbolen’ en daaraan was invulling gegeven door middel van een 
demonstratie en een uitleg van het schilderen van iconen door Ludmila Kalmaeva. 
Ook konden de bezoekers nog een blik werpen op de iconen in de vitrinekast. 
 
Voor in de kerk was aandacht voor de symbolen: alle kleuren kazuifels die er te 
vinden waren met de bijbehorende uitleg natuurlijk. En mensen konden eens 
proberen heiligen(beeldjes) te herkennen aan hun attributen die zij als symbool bij 
zich droegen. 
 
En opnieuw was de kerk in een drukke, warme stad een oase van koelte en 
rust. 

 

 
Uitleg aan enkele belangstellenden 

 

 
Iconenschilderes 

Ludmilla Kalmaeva 
 

 
 

 

H. Maria Parochie Walcheren 
 

Een vitale geloofsgemeenschap! 
 



 

 

Exposities, muziek en zang tijdens open monumentendag 

Ook de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen was op Open Monumentendag 

open. 
 
 
Foto’s: Leonie van den Berg 
 
 
Er waren verschillende exposities die zich konden verheugen in een redelijke 
belangstelling. 
 
De organist, een gelegenheidskoor en de fluitist zorgden voor de muzikale 
omlijsting. 
 

 
Zang en muziek 
 
 

 
Iconen van Sanny Martincic uit Oost-
Souburg    
 

Vredesweek 17 tot en met 25 september 

De jaarlijkse Vredesweek lijkt misschien een overblijfsel uit de 

geitenwollensokkentijd, maar is nog steeds actueel. 
 
Onder het motto 'Vrede verbindt' vraagt Pax ook dit jaar weer aandacht voor het 
werken aan vrede, verdraagzaamheid en respect. In eigen regio gebeurt dat op 
zaterdag 17 september van 12.00 tot 17.00 uur in Vlissingen, Rosenburglaan 310. 
 
Er is een veelzijdige vredesmarkt, met het volgende programma: 
12.00  Start van de markt (ook een knutselkraam) 
13.00  Opening Vredesweek door de burgemeester van Vlissingen 
13.45  Dans van de volksdansgroep van het Bolwerk, zanger- gitarist Tinus  
  Sapulette 
14.00-17.00 3 Veteranen komen speeddaten in de Pagodetent op het gras  
15.00  Concert te Quiero 
15.30  Jan Steenbakker met verhaal over oorlog, vrede, veiligheid en  
  vluchtelingen 
17.00  Afsluiting 



 

 

‘Franciscus spreekt’ in Bergen op Zoom 

De theatervoorstelling ‘Franciscus Spreekt’ wordt zaterdag 8 oktober in 

Bergen op Zoom ten uitvoer gebracht. 
 

 
Foto: © Geert Fierens 

Franciscus van Assisi spreekt is een 
hedendaagse evocatie met licht, 
muziek en zang. Franciscus wordt 
vertolkt door kleinkunstenaar Geert 
Fierens die zichzelf inleeft  in de rol 
van Franciscus. Hij speelde deze 
voorstelling al bijna honderd keer en 
trok daarmee vele duizenden 
bezoekers. Samen met zijn 
toneelgroep Roeach hebben ze al drie 
tournees achter de rug om het 
levensverhaal van Franciscus op 
moderne en toegankelijke wijze te 
vertolken. De laatste voorstelling, de 
honderdste, vindt plaats eind oktober 
in Herenthals, België. 
 
Fierens speelt verschillende dialogen 
van Franciscus van Assisi op een 
wijze, alsof Franciscus zelf op het 
toneel staat. Van de ontmoeting met 
de Sultan tot het voorval met de wolf 
van Gubbio, ze passeren allemaal de 
revue. Ze worden gekoppeld aan 
thema’s die in de huidige maatschappij 
ook nog spelen. 

 
Je krijgt tijdens deze voorstelling, die ongeveer 80 minuten duurt, het gevoel dat 
je Franciscus van Assisi persoonlijk ontmoet! 
 
Bijzonderheden 
Plaats  Gertrudiskerk, Grote Markt te Bergen op Zoom, ingang Kerkstraat. 
Aanvang 19.00 uur, de kerk is open vanaf 18.30 uur. 
Entree  een vrije gift na afloop als bijdrage in de onkosten van deze voorstelling. 
Organisatie Franciscaanse Beweging, Custodie regio Bergen op Zoom en de Onze 

Lievevrouweparochie Bergen op Zoom. 
Meer info Bert van der Linden, telefoon: 0164 - 245476 
 Ko de Krom, telefoon: 0164 - 243669  

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 



 

 

  

De aarde, ons gemeenschappelijk huis 

Veel mensen worden enthousiast door het optreden van paus Franciscus. Op 

het gebied van rechtvaardige verhoudingen, van barmhartig oordelen en van 
zorgzaam omgaan met onze aarde weet hij de harten van velen te beroeren. 
 
In de encycliek Laudato Si (2015) vraagt de paus aandacht – en hij doet dat op 
gedreven wijze – voor de manier waarop wij omgaan met de aarde die wij bewonen. Hij 
beschouwt de aarde als ons gemeenschappelijk huis, waar wij gezamenlijk 
aansprakelijk voor zijn. Dat betekent ook, dat wij een verantwoordelijkheid hebben naar 
elkaar (vooral naar de meeste kwetsbare mensen op deze wereld) en naar de komende 
generaties. Anders gezegd: er is een direct verband tussen onze ecologische 
verantwoordelijkheid en het christelijke appel om sociale rechtvaardigheid te 
bevorderen. 
 
Om de betekenis van Laudato Si beter te begrijpen en om te zien of wij als kerkmensen 
mogelijkheden hebben die verantwoordelijkheid waar te maken, wil de Caritasinstelling 
van de Pater Damiaanparochie een bijeenkomst organiseren. Die staat gepland op 
 

zaterdag 24 september 2016 
van 14.30 tot 18.30 uur 

met aansluitend een openluchtviering 
 
Plaats van samenkomst is de heilige Blasiuskerk te Heinkenszand. 
 
Het programma bestaat uit een toelichting op de betekenis van de encycliek en een 
onderlinge gedachtewisseling daarover. Verder wordt er een wandeling in de omgeving 
gemaakt om te zien welke milieuaspecten onze aandacht nodig hebben, en wat wij 
kunnen bijdragen aan het verantwoord omgaan met onze leefomgeving. Na een 
eenvoudige maaltijd zullen we de bijeenkomst afsluiten met een viering in de open lucht 
(bij slecht weer in de kerk). 
 
Voor de maaltijd wordt aan de deelnemers gevraagd om hun eigen broodpakketje mee 
te nemen. Het zou leuk zijn om alle pakketjes op een tafel bijeen te leggen en onderling 
te delen. Zo laten we elkaar zien dat onze verantwoordelijkheid voor elkaar echt willen 
waarmaken. Voor koffie/thee wordt gezorgd. 
 
We hopen op een ruime belangstelling. Aanmelden voor de bijeenkomst is wenselijk. 
Dat kan via wielhacking@gmail.com. Liefst voor 22 september. Carpoolen – hoe kan 
het anders! – wordt aanbevolen. Neem daartoe contact op met de eigen caritaskern: 

• Goes: Riet Hopmans rhopmans@zeelandnet.nl  

• Hansweert: Lydie Rijsdijk ljwrijsdijk@zeelandnet.nl  

• 's-Heerenhoek: Ilona Vermue hubertenilonavermue@planet.nl  

• Heinkenszand: Jean-Paul de Jonge jpmdejonge@gmail.com  

• Kwadendamme: Anita Remijn anita.remijn@gmail.com  

• Lewedorp: Joke Vermue rijovermue@hetnet.nl  

• Ovezande: William Harthoorn wharthoorn@zeelandnet.nl  

• Zierikzee: Carine Neijzen cadi2001@planet.nl  

 
Namens de Caritasinstelling pater Damiaanparochie, 
William Harthoorn, voorzitter 
Wiel Hacking, pastoraal werker 



 

 

Franciscusdag in Ossendrecht op 4 oktober 

Graag nodigen wij u uit voor de ‘Sint Franciscusdag’ die het Sint 

Franciscuscentrum op de namiddag en avond van 4 oktober, feest van de 
patroonheilige, organiseert. 

 
Deze bijeenkomst vindt plaats in De Volksabdij, O.L.V. Ter Duinenlaan 199, 4641 RM 
Ossendrecht, en begint met een gezamenlijke maaltijd. Daarna volgt een 
avondprogramma rond het thema ‘Diaconie: traditie en vernieuwing’. 
 
Deze bijeenkomst biedt het Sint Franciscuscentrum u aan. Tijdens de avond laten we 
twee vrouwen aan het woord die vanuit  de spiritualiteit en ervaringen van hun leven en 
gemeenschap in het kader van de Kerk mensen hulp bieden. Op een creatieve 
manieren zullen de aanwezigen worden geprikkeld om met elkaar in gesprek te gaan 
over het thema. Ook bisschop Liesen zal aanwezig zijn. 
 
De ‘Sint Franciscusdag’ is bedoeld als inspiratiebijeenkomst voor iedereen die zich wijdt 
aan de dienst aan anderen in pastoraat en diaconie en voor wie met geloofsverdieping 
bezig is. Wij nodigen u uit, omdat u op deze velden actief bent en / of omdat u heeft 
deelgenomen aan een cursus of andere bijeenkomst van het Sint Franciscuscentrum. 
 
In de loop van de eeuwen heeft de hulp aan van de naaste vanuit de Kerk vele 
diaconale vormen gekregen. De ander helpen in zijn of haar geestelijke en materiële 
nood, los van de vraag wie het is en of we er iets voor terug krijgen, is wat Jezus ons 
heeft voorgedaan en waartoe we allen worden opgeroepen. Als goed huisvader kunnen 
we uit de schat van de Kerk oud en nieuw halen (vgl. Matt. 13,52). 
 
Aanmelding 
De  ‘Sint Franciscusdag’ willen wij u kosteloos aanbieden. Een vrijwillige bijdrage is 
zeker welkom. Voor de goede organisatie vragen wij u wel dringend zich aan te melden 
voor maandag 26 september a.s. U kunt daarvoor bij voorkeur gebruik maken van het 
aanmeldingsformulier op de website van het Sint Franciscuscentrum 
(www.sintfranciscuscentrum.nl),  mailen naar secretariaat@sintfranciscuscentrum.nl of 
bellen (076 - 522 34 44). 
 
Programma 
17:45 Eetzaal open 
18:00 Gezamenlijke maaltijd 
19:00 Inloop met koffie en thee 
19:30 Welkomstwoord en gebed door de bisschop 
19:45 Inleiding door Ben Hartmann 
20:00 Eerste spreker: zr. Maria Magdalena 
 Wijngaard Sint-Catharinadal 
20:30 Tweede spreker: mevrouw Fatin Mattey-Eshaw 
 Project ‘Vluchtelingen voor vluchtelingen’ 
21:00 Afronding en slotwoord door de bisschop 
21:15 Hapje en drankje 
21:45 Naar huis 
 
Via de website www.sintfranciscuscentrum.nl  wordt het programma en het nieuws 
rondom de Sint Franciscusdag bijgehouden. 



 

 

Winterprogramma Open Kring Oostburg 
 
Iedere woensdagmorgen koffieochtend vanaf 09.00  tot 11.30 uur in het 
“Centrum”, Kerkplein 2, Oostburg (tegenover de Protestantse Kerk). Toegang, 
activiteit, thee, koffie zijn gratis. 

 

Elke woensdag is er bij de Open Kring een koffieochtend, open voor ieder die zin heeft 
in ontmoeting en wederzijds contact. Enkele vrijwilligers begeleiden deze ochtenden. 
Elke vier maanden wordt een eenvoudig programma opgesteld. Dat varieert van  
bijeenzijn en wat bijpraten tot een spelletje doen en diverse creatieve en informatieve 
activiteiten. Het aanbod is niet verplichtend en altijd vrijblijvend. 
 
Koffie, thee en iets erbij is gratis. Bij bepaalde gelegenheden (Kerstmis, Pasen) is er 
een feestelijke gratis brunch. Eén maal per maand is er een gezamenlijke broodmaaltijd 
met soep e.d. voor € 2,00 per persoon. Aanmelden een week tevoren! Een paar keer 
per kwartaal is er naast dit programma een extra activiteit in overleg met de deelnemers 
(excursie, theaterbezoek, uitstapje, BBQ, of eten bij Yota!). Daarvoor wordt soms een 
eigen bijdrage gevraagd. 
 
Algemene informatie 
De Open Kring is een activiteit van het Platform Sociale Zekerheid Oostburg, dat wordt 
gesteund door de kerken, gemeente en een aantal maatschappelijke organisaties. Een 
kleine beleidsgroep zorgt voor de aansturing van het geheel.  
 
Informatie over het programma OPEN KRING: 
Programmaleiding Anne-Marie Ploegaert. Tel  0117- 450990  of   

06.17530448. e-mail: mu3cf2@kpnmail.nl .Aanvullende leiding: 
Betsie Jansen tel: 0117- 401476 

Alle informatie  Anne-Marie of bij het secretariaat: Postbus150. 4500 AD Oostburg. 
telefoon: 0117-440218 e-mail: nmppeterse@zeelandnet.nl of  Frans 
Hagenaar tel: 0117-451891 e-mail:  fghagenaar@gmail.com 

 

            R.K. CARITAS 

 

 

Uw financiële hulp blijft nodig en is zeer welkom op onze rekening:  NL40 ABNA 0532286855 
t.n.v. Open Kring. 

 
 

Winterprogramma 2016 
September 
21-09-16 Ontmoeting en gesprek. voor wie wil:  Qi Gong met Henny ter Haar 
28-09-16 Herfstliederen en verhalen; (wie neemt een verhaal of gedicht mee en wil 

voorlezen?) 11.30u  brood- maaltijd; eigen bijdrage  €2,-. 
 
 

Lees verder ►►► 
 



 

 

Oktober 
05-10-16 Sjoelen. 
12-10-16 Ontmoeting en gesprek. Voor wie wil:  Qi Gong met Henny ter Haar 
19-10-16 Herfststukjes maken (graag bakje meebrengen) 
26-10-16 Ontmoeting en gesprek. 11.30 uur  broodmaaltijd eigen bijdrage  €2,=  
November 
02-11-16 Bingo !!. 
09-11-16 Ontmoeting en gesprek. Voor wie wil: Qi Gong met Hennie ter Haar 
16-11-16 Kerstkaarten maken 
23-11-16 Sjoelen.  
30-11-16 Ontmoeting en gesprek. 11.30u brood maaltijd;eigen bijdrage  €2,=  
December 
07-12-16 Sinterklaasfeest (ingepakt cadeautje van ongeveer 

€ 3,50 / €5,- meebrengen met ’n GEDICHT! ) 
14-12-16 Kerststukjes maken (graag bakje meebrengen) 
21-12-16 Kerstliedjes en kerstverhalen! 11.30 uur Kerstbrunch 
28-12-16 Liedjes en verhalen over oud en nieuw en oliebollen en gezellig 

samenzijn. 
Tenslotte 
Men moet zich tenminste een week van te voren opgeven als men deel wil nemen aan 
de maandelijkse broodmaaltijd. 
 
 
 

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 



 

 

 
 

 
 
■ Zaterdag 17 september 2016 (12.00-17.00 uur) 

Bijeenkomst PAX in het kader van de Vredesweek 2016 in Vlissingen, Rosenburglaan 
310. U leest er meer over in deze nieuwsbrief. 

 
■ Zondag 18 september 2016 (19.00 uur) 

PAX en de Raad van Kerken Middelburg organiseren een Vredesdienst in de 
Doopsgezinde Kerk in Middelburg aan de Lange Noordstraat 62. 

 
■ Zaterdag 24 september 2016 (14.30-18.30 uur) 

Bijeenkomst over Laudate Si’ in de Blasiuskerk in Heinkenszand. Meer informatie leest u 
elders in deze nieuwsbrief. 

 
■ Maandag 26 september 2016 (14.30 uur) 

Lezing van prof. Manu Keirse in ‘De Jeugdhoeve’, Blikhoek 4 in ‘s-Heerenhoek. Vooraf 
aanmelden per e-mail: pastorteam@zeelandnet.nl of telefonisch bij het pastoraal 
centrum: 0113 – 218610. 

■ Woensdag 5 oktober (09.30-11.30 uur) 

In de Onze Lieve Vrouwekerk kan kleding worden ingeleverd voor Sam’s Kledingactie 

■ Woensdag 5 en donderdag 6 oktober (19.00-20.30 uur) 
In de Petrus en Pauluskerk alsmede in De Hoeksteen in Middelburg kan kleding worden 
ingeleverd voor Sam’s Kledingactie t.b.v. Mensen in Nood.  

 
■ Donderdag 6 oktober 

In het kader van Sam’s Kledinginzameling voor Mensen in Nood kan in Vlissingen 
kleding worden ingeleverd bij: 
 Onze Lieve Vrouwekerk (19.00-20.00 uur) 
Open Hofkerk (19.00-20.30 uur) 
Adventkerk in West Souburg (19.00-20.00 uur) 

 
■ Zaterdag 8 oktober 

Voorstelling ‘Franciscus spreekt’ in de Gertudiskerk, Grote Markt 10, (ingang Kerkstraat) 
4611 NR  Bergen op Zoom. Aanvang: 19.00 uur, toegang gratis. De kerk is geopend 
vanaf 18.30 uur. Een vrijwillige gift wordt na afloop op prijs gesteld. Meer informatie leest 
u elders in deze nieuwsbrief. 

 
■ 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. 

 



 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

Waar liefde heerst, 
daar is verzoening gemakkelijk!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

 

 
 
 


