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Bisschop Liesen vierde eerste lustrum als bisschop van 
Breda 

Op 28 januari 2012 nam bisschop Liesen plaats op de cathedra van het Bisdom 

Breda en werd hierdoor bisschop van Breda. 
 
Bisschop Liesen vervult dit ambt nu vijf jaar. De medewerkers van het bisdomkantoor in 
Breda stonden afgelopen maandag, 30 januari, tijdens een korte bijeenkomst stil bij dit 
jubileum. 
 
Vicaris Paul Verbeek sprak namens het bisdom de bisschop kort toe. Verbeek typeerde 
bisschop Liesen als de exegeet die zorgvuldig alle woorden weegt voordat hij tot een 
uitspraak komt. Hij bood de bisschop een karaf aan, waarin het logo van het bisdom 
was verwerkt. 
 
Bisschop Liesen bedankte de aanwezigen. Hij vertelde dat hij zich thuis voelt in het 
bisdom. Hij memoreerde dat hij als zeventienjarige was vertrokken en na 33 jaar naar 
Noord-Brabant terugkeerde. ,,Hoewel ik uit Oosterhout kom, kende ik hier alleen mijn 
eigen familie nog maar. Als ik over thuis sprak bedoelde ik hen. Nu, na vijf jaar bisschop 
te zijn in Breda, mag ik zeggen dat ik me deel voel uitmaken van de familie van het hele 
bisdom. Ik heb vertrouwen gekregen en kan vertrouwen geven.’’ 
 
 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 
 



 

 

Ramon Mangold genomineerd voor zilveren camera met 
fotoserie over mgr. De Korte 

Vorige week is bekend geworden dat fotograaf Ramon Mangold is genomineerd 

voor de zilveren camera in de categorie ‘personen in het nieuws – serie’ met een 
serie foto’s van mgr. De Korte. 

Mangold, jarenlang actief parochiaan in Souburg, volgde de bisschop bij de 
persconferentie na zijn benoeming in bisdom ’s Hertogenbosch, tijdens de dag waarop 
de bisschop zijn zetel in Den Bosch innam en bij nog een aantal andere 
gebeurtenissen. 

Mangold treedt vaker op als fotograaf bij belangrijke momenten voor de Rooms-
Katholieke Kerk, zowel in de verschillende bisdommen als voor de Nederlandse 
Kerkprovincie. Zo was hij ook mee tijdens het vijfjaarlijkse bezoek van de Nederlandse 
bisschoppen aan de paus in 2013. Hij werkt onder meer aan een fotoboek waarin hij 
allerlei facetten van het Rooms-Katholieke leven in Brabant, tevens de provincie waar 
Mangold woont, in kaart brengt. Dit boek verschijnt waarschijnlijk nog in 2017. 

Bisschop de Korte reageerde blij verrast dat de fotoserie waarin hij centraal staat nu 
genomineerd is voor de zilveren camera. ,,Dit had ik nooit kunnen bedenken, maar 
Ramon Mangold maakt prachtige foto’s en het is een eer dat ik het onderwerp mag zijn 
van deze genomineerde serie.’’ 

  Foto: uit de genomineerde serie. 

Kijk voor Ramon Mangolds project over Katholiek Brabant: 
https://www.facebook.com/KatholiekBrabant 

 
 

 

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

 

 



 

 

Maria van Rens (83) overleden 

Afgelopen dinsdag, 31 januari, is onverwacht overleden Maria van Rens. 

 
Maria deed de verzorging van de bloemen in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in 
Middelburg, zong mee in het Gaudeamuskoor en gedurende de zomermaanden was ze 
betrokken bij de verzorging van de bloemen en het koffieschenken in de toeristenkerk in 
Zoutelande. 
 
Maria van Rens is 83 jaar geworden. 
 
De uitvaartplechtigheid vindt op woensdag 8 februari a.s. plaats in de Willibrord-
kapel in Domburg en begint om 12.00 uur. 
 
 
 
 

Wie nomineert u voor de Lange Jan Awards 2017? 

Vrijwilligers bedanken: we kunnen het niet vaak genoeg doen! Helpt u ons mee? 

 
Voor de vierde keer worden de 
vrijwilligersprijzen van Middelburg 
uitgereikt: de Lange Jan Awards. U kunt 
een vrijwilliger en/of een 
vrijwilligersorganisatie nomineren 
(aandragen) hiervoor. Hiermee laat u 
zien dat u ze waardeert.  
Daarnaast zorgt u ervoor dat ze kans 
maken op een Lange Jan Award, een 
toegangskaart voor de feestelijke 
waarderingsavond op 1 juni en op een 
geldprijs van 250 of 500 euro! 

 
 

 
 

 
 
Nomineren 
Nomineren kan van 13 februari tot en met 12 maart 2017. Wel belangrijk is dat het 
vrijwilligerswerk plaatsvindt binnen de gemeente Middelburg. De vakkundige jury kiest 
daarna de laatste 9 genomineerden uit. U kunt daarna de 3 winnaars kiezen door uw 
stem uit te brengen. 
 
Stemmen 
Stemmen kan van 15 tot en met 28 mei 2017. Op 1 juni worden de winnaars bekend 
gemaakt en de Lange Jan Awards uitgereikt. 
 
Nomineren en stemmen kan via www.welzijnmiddelburg.nl  of via een papieren 
nominatieformulier op het Stadskantoor, Porthos of de Drvkkery. 
 
De Lange Jan Awards is een project van de gemeente Middelburg in samenwerking 
met Stichting Welzijn Middelburg. 
 
Meer informatie is terug te vinden op www.welzijnmiddelburg.nl 



 

 

Installatie- en presentatieviering 

Graag nodigen we uit om op 4 februari om 19.00 uur in de O.L. Vrouwekerk in 

Roosendaal (Kade 23) aanwezig te zijn bij de installatie van onze nieuwe pastoor. 
In deze viering is ook de presentatie van onze nieuwe pastoraal werker. 
 
Voorganger in deze viering is vicaris drs. Paul Verbeek. De muzikale omlijsting van 
deze dienst wordt verzorgd door het Moeder Godskoor en de cantorij van de O.L. 
Vrouwekerk. 
 
Aansluitend aan de viering is er gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe 
pastoor en de nieuwe pastoraal werker. 
 
 
 
 

Bron: nieuwsbrief Sint Norbertusparochie 
Redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Bezorgers voor Getijden gevraagd 
 
Vier maal per jaar een uurtje van uw tijd. 
 
Dat is alles wat wij vragen. 
 
Wij zijn dringend op zoek naar U. 
 
Indien u interesse heeft gelieve contact op te nemen met: 
Mevrouw Riet Maas 
Telefoon: 0118 - 430377 
Email:  hamaas@kpnmail.nl 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
■ 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. 

 
■ Maandag 13 februari

Vanaf vandaag kunt u tot en met 12 maart vrijwilligers nomineren voor de Lange 
Jan Awards. Meer informatie en nomineren: www.welzijnmiddelburg.nl 

 
■ 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! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wie op zijn tenen staat, 
zal niet lang overeind blijven!! 



 

 

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. 
 

 


