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Oud-pastoor en deken Peter van Hecke overleden 
In zijn woonplaats Halsteren is, na een lang ziekbed, oud-deken van Zeeland en 
voormalig pastoor in Vlissingen, Peter van Hecke overleden. Hij werd 75 jaar. 
 
 
Tekst en foto’s: © Peter Vrancken 
 
 
Petrus Johannes van Hecke, geboren in 
Middelburg, werd in 1990 benoemd in 
de toenmalige parochies in Vlissingen, 
Middelburg en Oost- en West-Souburg. 
Daar was Wim van der Riet toen 
pastoor. Negen jaar later werd Van 
Hecke benoemd tot deken van Zeeland. 
 
Per 13 april 2007 kreeg Peter van 
Hecke eervol ontslag. 
 
 
Uitvaart 
De afscheidsdienst, die om 12.30 uur 
begint, wordt a.s. zaterdag, 7 januari, 
gehouden in de St. Gertrudiskerk, Markt 
40 in Bergen op Zoom. Om 15.00 uur 
begint een korte herdenking in de aula 
van crematorium Zoomstede, 
Mastendreef 5 in Bergen op Zoom. 
 

 



 

 

De loopbaan van Peter van Hecke in het pastoraat 
1966   Priesterwijding 

1966-1968  Werkzaam in de regio Breda 

1968-1979 Kapelaan in de parochie van de Goddelijke Voorzienigheid in 

Bergen op Zoom 

1979-1990 parochiepriester van de Goddelijke Voorzienigheid; bezig met de 

uitbouw van de volwassenencatechese in Bergen op Zoom 

1990-1992   Priester bij pastoor Wim van der Riet in Vlissingen 

1996-1999 Voert ook Kaskirapport uit en reorganiseerde de parochies op 

Walcheren. Er bleven twee van de vier parochies over. 

1999-2007   Deken van Zeeland 

26 juni 2006   Viering 40-jarig priesterschap 

 

 
 
 
 

Afscheid als deken 

Op vrijdag 13 april 2007 nam Peter van Hecke afscheid als deken van Zeeland. 

Hij werd opgevolgd door drs. Paul Verbeek, daarvoor werkzaam in onder meer 
Oudenbosch. Het afscheid van Peter van Hecke vond plaats in de H. Maria 
Magdalenakerk in Goes. 
 
Peter Van Hecke, die sinds 1999 deken was van Zeeland en daarvoor al vele jaren 
actief in het pastoraat in de Zuidwesthoek van Noord-Brabant en Bergen op Zoom 
stelde terugblikkend: ,,God zij dank, mensen zij dank, dat ik met vreugde en 
enthousiasme heb mogen werken.’’ 
 
Fakkelproject 
De deken stelde zichzelf niet centraal, maar plaatste zijn afscheid nadrukkelijk in het 
teken van het Fakkelproject, bedoeld om nieuwe beroepskrachten te vinden om het 
pastoraat in het bisdom van Breda voort te zetten. Tijdens zijn afscheid getuigde onder 
meer de huidige pastoraal werkster binnen de H. Maria Parochie Walcheren Ria 
Mangnus, toen nog studerend:  ,,Als mensen mij deelgenoot maken van hun levens-
verhaal, springt er bij mij een vonkje over. Mensen zijn voor mij de woorden in het 
verhaal van God. Door het verhaal van Jezus Christus, word ik opgeroepen op te 
komen tegen onrecht.’’ 
 
Vlissingen 
Peter van Hecke bleef na zijn pensionering in Vlissingen wonen. Als emeritus ging hij 
aanvankelijk nog regelmatig voor in eucharistievieringen. Enkele jaren geleden 
verhuisde hij naar Halsteren. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

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 
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 door u ontvangen 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. 
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