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Hilarisch: bisschop Tiny Muskens ontmoette Pim Fortuyn 

Een van de sprekers bij het afscheid van pastoraal werker Bernard van Lamoen, 

vorige week zaterdag, was pastoor Fons van Hees van de Pater Damiaanparochie. 
 
Hij vertelde over een hilarische ontmoeting van wijlen bisschop Tiny Muskens van 
Breda met Pim Fortuyn, die destijds bij de bisschop op bezoek kwam en een doos 
sigaren meebracht en de kerkleider van Breda daaruit een sigaar presenteerde. 
 
Na het vertrek van Pim Fortuyn had Fons Van Hees een afspraak met de bisschop. 
,,Nou’’, herinnerde Van Hees zich vorige week nog, ,,de stoom kwam bij de bisschop uit 
zijn oren. Want toen Fortuyn weer weg ging, nam hij de doos sigaren mee…….’’ 
 

 
      Bisschop Tiny Muskens, in 2013 in gesprek met Bernard van Lamoen. 

                                                                        Archieffoto: Sonja de Rooij 
 



 

 

Nieuws van de Mission to Seafarers 

Zoals u wellicht bekend is staat er in de haven van Vlissingen een Zeemanshuis, 

de Mission to Seafarers. 
 
Dagelijks komen hier zeevarenden om even van het schip af te zijn. Ze kunnen 
ontspannen met een spelletje biljart, een drankje doen, tv kijken en gebruik maken van 
het internet. Dat laatste is erg belangrijk, want dat is hun contact met thuis. 
 
Het Zeemanshuis draait voor het grootste gedeelte op een grote groep vrijwilligers. We 
hebben chauffeurs die de zeevarenden van de schepen ophalen en weer terugbrengen. 
Er staan vrijwilligers in het winkeltje en er is een aantal mensen dat invalt als een 
barmedewerker ziek is. Ook het bestuur van de Stichting bestaat uit vrijwilligers. 
 
Vrijwilligers en donateurs gevraagd 
En zoals u wel weet, vrijwilligers heb je nooit genoeg. We zijn vooral op zoek naar 
mensen die ’s avonds van 19.00 tot 21.30 uur in de winkel willen staan en we zijn op 
zoek naar klussers, die af en toe wat lichte werkzaamheden kunnen doen, zodat we 
daar geen bedrijf voor hoeven te laten komen. 
 
Momenteel is er een vacature in het bestuur, daar zoeken we ook iemand voor. 
En als laatste, maar wel heel belangrijk, we zijn ook op zoek naar donateurs. Onze 
organisatie is voor een groot gedeelte afhankelijk van giften. 
 
Reageren 
Mocht u interesse in één van de vacatures hebben, of wilt u donateur worden, stuurt u 
dan een mailtje naar onze medewerkster Marleen: manager@missiontoseafarers.nl of 
belt u 0118-467063. 
 
 

 
Het Zeemanshuis in Vlissingen Oost       Foto: Mission to Seafarers 

 



 

 

Welkom in Middelburg…… (2) 

In onze nieuwsbief van vorige week schreven we over een parochiaan uit 

Vlissingen die een bekeuring van € 99.- kreeg van onverbiddelijke Middelburgse 
handhavers, omdat zijn auto niet precies in het parkeervak stond. 
 
Een andere parochiaan uit Vlissingen, ook al meer dan tien jaar vrijwilliger, ontsnapte 
wel aan een bekeuring. Hij parkeerde zijn auto aan de Bachtensteene en liep naar de 
parkeerautomaat ter hoogte van de ingang van verpleeghuis Willibrord. Achter zijn rug 
wilde een supersnelle handhaver al een bekeuring gaan uitschrijven. De oplettende 
echtgenote van de parochiaan wees de snelle handhavers op haar man, die bij de 
parkeerautomaat op zijn parkeerkaartje wachtte…… 
 
 

Welkom in Middelburg…… (3) 

,,Ja, die ene parochiaan die zich levenslang zal herinneren dat hij bij het 

afscheid van Bernard was, vindt in mij een zielsverwant’’, schreef een voorganger 
aan onze redactie. 
 
,,Vorig jaar bij de uitreiking van een Koninklijke Onderscheiding kreeg ik ook een bon in 
Middelburg. Ik was er zelfs op uitnodiging van de burgemeester! Maar deze had nog 
niet begrepen wat dit echt inhoudt: dan moet je gasten ook gast laten zijn en niet 
verplichten tot betalen. Was ook een dure bon. In Middelburg zien ze me niet meer.’’ 

 
 

 

In de nieuwsbrief leest u ook nieuws 
dat u nergens anders leest! 

 
 
 
 
 

Caritascollecte in zorgcentrum ter Reede 

De Caritascollecte die op 7 januari jl. werd gehouden in Zorgcentrum Ter Reede in 

Vlissingen heeft een bedrag van € 15.80 opgebracht. 
 
Hartelijk dank hiervoor. 
 
 
 
 

Caritascollecten in februari in Vlissingen 

Op 4 februari (in zorgcentrum Ter Reede) en op 5 februari in de Onze Lieve 

Vrouwekerk in Vlissingen zal de maandelijkse Caritascollecte gehouden worden. 
 
De opbrengst is bestemd voor Memisa. Alvast dank voor uw gaven. 



 

 

Nader kennismaken met Marjo Schillings 
Ze zong vorige week, met Christian Blaha aan de piano, tijdens de afscheidsbij-
eenkomst van pastoraal werker Bernard van Lamoen in de H.H. Petrus- en 
Pauluskerk in Middelburg: Marjo Schillings uit Vlissingen. 
 
 
Tekst: Peter Vrancken 
 
 
 

 

 
 
Wie is Marjo Schillings? 
Ze woont in Vlissingen waar ze binnen 
de parochie in ieder geval bekendheid 
geniet als voormalig lectrice. 
 
 
Marjo Schillings, geboren in Nijmegen, 
studeerde aanvankelijk voor leerkracht 
in het basisonderwijs. Ze knoopte er 
vervolgens een aantal studies aan vast: 

• algemene muzikale vorming 

• klassieke solozang; 

• algemene muzikale vorming. 
 
 
Marjo Schillings werkte onder andere 
mee aan: 

• Chicester Psalms van Bernstein 

• Gloria (Vivaldi) 

• Hohe Messe (Bach) 

• Cantates van Bach, Mendelsohn 
en Buxtehudde 

• Requiem (Rutter) 

• Radio- en CD-project 
Psalmschrift (destijds KRO) 

• Als soliste en cantor bij 
uiteenlopende kerkdiensten

Foto: © Peter Vrancken 

 
 
Marjo Schillings treedt als soliste regelmatig op en werkt als zelfstandig zangpedagoge. 
Ze is jurylid bij concoursen en festivals en ook verbonden als docente aan de HZ 
University of Applied Sciences. Ze werkte mee als adviseur bij een minisymposium, dat 
in november 2015 werd gehouden ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van de 
stad Vlissingen. 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
■ Zaterdag 21 januari (09.00 uur)

Gebedsontbijt in het gebouw van het Leger des Heils, Zwin 1, Middelburg in het 
kader van de internationale gebedsweek voor de eenheid van de kerken. Voor 
opgave: telefoon 0118 - 615247 of 06 10189305. 

 
 
■ Zaterdag 4 februari (19.00 uur)

Pastoraal werker Bernard van Lamoen wordt gepresenteerd tijdens een 
feestelijke eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouwekerk, Kade 23 in 
Roosendaal. Hoofdcelebrant is vicaris drs. Paul Verbeek. Tijdens deze viering zal 
ook pastoor Ronald van Bronswijk worden geïnstalleerd. 

 
 
■ Zaterdag 18 en zondag 19 maart

Georganiseerde busreis vanuit het vicariaat Middelburg naar de Stille Omgang in 
Amsterdam. U leest er meer over in onze volgende nieuwsbrief. 

 
 
■ Tot en met 20 augustus

In museum Catharijneconvent in Utrecht is de expositie Maria te bezichtigen. 
Deze tentoonstelling wordt een inspirerende Mariareis door twee millennia, vol 
nieuwe kennis en inzichten over de meest invloedrijke en meest afgebeelde 
vrouw ter wereld. Meer informatie: www.catharijneconvent.nl 
 

 

 

H. Maria Parochie Walcheren 
 

Een vitale geloofsgemeenschap! 
 

 
 
 
 

 
 

Uw leven is, 
wat uw gedachten ervan maken!! 



 

 

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 foto’s 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 een groot aantal foto’s berust namelijk auteursrecht. 
De digitale nieuwsbrief van de H. Maria Parochie Walcheren wordt verspreid door bureau 
Creatieve Communicatie Zeeland. 
 

 


