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Actie Kerkbalans 2017 van start 

De actie kerkbalans is van start gegaan. Vrijwilligers van de parochie hebben 

over dit onderwerp deze week enveloppen bij u in de brievenbus gestopt. Daarin 
vraagt het parochiebestuur wederom om uw onmisbare financiële hulp. 
 
In de cirkeldiagrammen die we hierna opnemen ziet u in één oogopslag hoe het is 
gesteld met de inkomsten en de uitgaven van onze parochie. U kunt dus zien hoe hard 
uw bijdrage nodig is. De parochie doet haar uiterste best om de tering naar de nering te 
zetten, maar door teruglopende inkomsten kampt zij al een aantal jaren met tekorten. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

Begroting boekjaar 2017 
 

 

 



 

 

 

 
Giften aan parochie kunnen aftrekbaar zijn  
Omdat de H. Maria Parochie Walcheren een zogenoemde ANBI-erkenning heeft van de 
belastingdienst, vormen giften aan de parochie in beginsel een aftrekpost. Maar hier zit 
een addertje onder het gras. De bijdragen aan de parochie zijn slechts aftrekbaar, voor 
zover zij boven het drempelbedrag (1% van het drempelinkomen) uitkomen. 
 
Maar wanneer u kiest voor een periodieke gift, dan is het volledige bedrag aftrekbaar. 
De belastingdienst verlangt dan wel, dat u daarvoor een formulier invult dat u kunt 
downloaden vanaf de website van de belastingdienst: 
 
http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_i
n_geld_ib0802z2fol.pdf 
 
Dit formulier vult u in tweevoud in en stuurt u naar het secretariaat van uw parochiekern. 
De adressen vindt u aan het einde van iedere nieuwsbrief. De penningmeester vult 
vervolgens zijn deel in en stuurt u één exemplaar retour. Vanaf dat moment kunt u de 
bijdrage aan uw parochie altijd volledig als aftrekpost aanmerken, zonder drempel. 
 
Als u deze mogelijkheid benut, kunt u misschien de parochie mee laten profiteren van 
het fiscale voordeel van uw gift en deze iets verhogen. Wij vragen u dit als gebaar van 
solidariteit met parochianen die weinig of niets meer kunnen missen, maar voor wie 
kerk en geloof belangrijke steunpunten in het leven zijn. Wij benadrukken dat u zich 
absoluut niet verplicht moet voelen. De keuze is geheel aan u.  
 
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer 
Parochiekern Middelburg 
NL 42 INGB 0000 6586 70 
 

Parochiekern Vlissingen 
NL 28 INGB 0008 0339 29 

beide nummers t.n.v. H. Maria Parochie Walcheren o.v.v. ‘parochiebijdrage 2017’ 



 

 

Wandeltochten met meerwaarde 

Cor Kuyvenhoven, ervaren pelgrim, bevlogen verhalenverteller en lid van de 

Franciscaanse Beweging, organiseert ook dit jaar weer enkele interessante 
pelgrimstochten. 
 
In de prijzen is alles inbegrepen. Bij elke tocht wordt de bagage voor u vervoerd. 
Kernwoorden: wandelen – ontmoeten – verhalen – verbinden. In de kleine groep van 
hooguit 10 deelnemers ontstaan vaak boeiende gesprekken, die nog lang nadat het 
hotel is bereikt, doorgaan. 
 
U kunt dit jaar kiezen uit 

• Het Peerkepad: van 3 – 11 juni lopen we van Zuid Limburg naar de Maasvallei, 
door België en terug de Brabantse Kempen in. We lopen in het spoor van Peerke 
Donders, iemand die veel voor de melaatsen in Suriname heeft betekend. Veel 
aandacht onderweg voor cultuur, historie en de zeven werken van 
barmhartigheid. 

 

• Lopen in Italië, van La Verna naar Assisi. Datum: 16 – 28 september. Lopend 
daar waar de patroonheilige van Italië en lichtend voorbeeld voor de huidige 
paus ooit liep, lopen wij nu ook. We zien kleine kloostertjes (La Verna, 
Montecasale, Gubbio) en genieten van het schitterende Umbrische landschap. 
Een relatief zware tocht maar heel erg de moeite waard. 

 

• In de voetsporen van Franciscus van Assisi: loop door de straten van Assisi en 
luister naar de verhalen van uw gids: Franciscus, Clara en hun tijd gaan voor u 
leven! Na enkele dagen in de stad gaan we Franciscus als het ware achterna. U 
ervaart de stilte onderweg en de sfeer in de kloosters van San Damiano, 
Portiuncula, la Foresta, Greccio (met de levende kerststal!) en Fonte Colombo. 
Overnachten doen we in kloosters en goede hotels. Tijdstip: 2 – 11 oktober 

 
Meer weten? Kijk op www.tevoetisgoed.nl of stuur een mailtje naar 
deverbinding@zeelandnet.nl 
 
 
 
 
 

Tentoonstelling Maria in museum Catharijneconvent 

Van 10 februari 2017 tot en met 20 augustus 2017 is in het museum 

Catharijneconvent in Utrecht de tentoonstelling Maria te zien. 
 
Ongeacht cultuur of religie, Maria is van alle tijden en van iedereen. Mooie en 
verrassende verbeeldingen van Maria in de kunst vertellen haar meer dan wonderlijke 
levensverhaal. Deze tentoonstelling wordt een inspirerende Mariareis door twee 
millennia, vol nieuwe kennis en inzichten over de meest invloedrijke en meest 
afgebeelde vrouw ter wereld. 
 
Voor meer informatie over deze tentoonstelling: www.catharijneconvent.nl 
 

Bron: nieuwsbrief Vicariaat Middelburg 



 

 

Kunstwerk Heilig Jaar komt in Hulst 

Het Bisdom Breda laat een herinnering maken aan het Heilig Jaar van de 

Barmhartigheid. 
 
In de tuin van de H. Willibrordusbasiliek te Hulst verrijst in 2017 een kunstwerk. Vicaris 
Verbeek maakte dit bekend tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van het vicariaat 
Middelburg in ‘s- Heerenhoek. 
 
Waarom dit kunstwerk? 
De Kerk vierde in 2016 het Heilig Jaar van de Barmhartigheid (8 december 2015 – 20 
november 2016). Het Heilig Jaar vond veel weerklank in de parochies van het Bisdom 
Breda. De parabel van de barmhartige Samaritaan speelde een grote rol tijdens 
bezinningsbijeenkomsten in het bisdom. Daarom komt er een kunstwerk dat deze 
parabel in beeld brengt. 
 
Nieuwjaarstoespraak: Wat is de betekenis van ont-moeten? 
In zijn nieuwjaarstoespraak ging vicaris Verbeek in op de betekenis van ont-moeten. 
Het woord ont-moeten bestaat uit twee delen. Volgens vicaris Verbeek betekent ont-
moeten niet-moeten. ,,In ons leven hebben we veel verplichtingen. Ik sta ervan versteld 
wat kinderen allemaal moeten. Ze hebben, net als de volwassenen, volle agenda’s. Ik 
vraag me af of ze tijd hebben om kind te zijn. Ont-moeten betekent dat we voor elkaar 
tijd vrij maken en belangeloos samen zijn.’’ 
 
Nederlandse gelovigen ontmoetten paus Franciscus 
Vicaris Verbeek herinnerde aan de ontmoeting met paus Franciscus tijdens de 
Nederlandse dag op dinsdag 15 november 2016. ,,Het was een korte ontmoeting, maar 
erg intens. Voor velen was deze ontmoeting het kostbaarste moment van de week.’’ De 
vicaris wenste iedereen in die zin ,,in het nieuwe jaar veel ontmoetingen toe.’’ 
 
Na de vesperviering en de nieuwjaarstoespraak van vicaris Verbeek in de H. 
Willibrorduskerk gingen de aanwezigen naar het ernaast gelegen 
ontmoetingscentrum in ’s-Heerenhoek. Daar zetten ze geanimeerd de 
nieuwjaarsbijeenkomst verder. 
 
 
 

Bron: nieuwsbrief Bisdom Breda 
Redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 

 
 
 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 



 

 

Stille Omgang naar Amsterdam 

In de nacht van 18 op 19 maart a.s. gaan we weer per bus naar Amsterdam voor 

de Stille Omgang. Het thema van dit jaar is ‘Voor U in ootmoed, met U in geloof, U 
in Stilte’ (Dag Hammarskjöld). 
 
Programma 
Zaterdag 18 maart 
19.30 uur opstapplaats H. Willibrorduskerk te ’s-Heerenhoek 
20.00 uur opstapplaats sporthal Gageldonk te Bergen op Zoom 
20.15 uur vertrek naar Amsterdam 
23.00 uur feestelijke eucharistieviering in de Obrechtkerk 
 
Zondag 19 maart 
Na de viering koffie en broodjes achter in de kerk. Vervolgens het lopen van de Stille 
Omgang, waarna de terugreis aanvangt. 
 
Kosten 
De kosten hiervoor bedragen € 20,-. 
Iedereen kan zich opgeven, er is dus 
geen leeftijdsgrens. 
 
Opgeven 
In Bergen op Zoom e.o. bij het 
Parochiecentrum/Paul Verbeek (0164-
233574). 
In Zeeland bij familie Den Toonder 
(0113-655082), familie De Smit (0113-
212048) of pastoraal centrum Goes 
(0113-218610). 
In Hulst op de pastorie (0114-310685) 
en vicariaat Middelburg (0164-245365 of 
vic.middelburg@bisdombreda.nl)/ 
 
Noteer alvast in uw agenda! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
■ 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 las er meer over eerder in deze nieuwsbrief. 

 
 
■ 10 februari 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! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Van sommige mensen is de aanwezigheid aangenaam 
van anderen de afwezigheid!! 



 

 

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 
t.n.v. H. Maria Parochie 
Walcheren 
 
Vlissingen 
NL28 INGB 0008 0339 29 
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. 
 

 


