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Burgemeester op kennismakingsbezoek in Vlissingen 

Vanmorgen, vrijdag 17 februari, brachten burgemeester Bas van den Tillaar en 

zijn vrouw Annelies een kennismakingsbezoek aan de Onze Lieve Vrouwekerk 
aan de Singel 106. 
 
Het paar werd vergezeld door de raadsleden Lilian Janse (SGP) en Coen van Dalen 
(CU). 
 
Ze werden welkom geheten door pastoor Paul de Maat die hen in het kort de geschie-
denis van de Onze Lieve Vrouwekerk vertelde tijdens de rondleiding door de kerk (foto). 
Er werd ook even stilgestaan bij het onlangs gerestaureerde Franciscusvaandel. 
 
De burgemeester en zijn gevolg zagen verschillende vrijwilligers/sters aan het werk en 
waren verrast door de hartelijke en informele ontvangst. Het bezoek werd afgesloten 
met koffie en cake in de vergaderruimte van de pastorie. 
 

 
Foto: Fons Toorop 



 

 

Mgr. Liesen vraagt steun voor de opleiding van priesters en 
diakens 

,,Ik weet dat u ons bisdom een warm hart toedraagt. Ik hoop van harte dat u in de 

gelegenheid bent een donatie te doen.’’ 
 
Dat schrijft bisschop Liesen in een brief die wordt verstuurd met het komende Bisdom 
Magazine. De bisschop vraagt steun voor de opleiding van priesters en diakens voor 
het Bisdom Breda. 
 
,,Het eerste en belangrijkste is het voortdurend gebed om roepingen,’’ schrijft de 
bisschop in zijn brief. ,,De Psalmist zegt hierover: ‘Als de Heer het huis niet bouwt, 
vergeefs zwoegen de bouwers’ (Psalm 127,1). Gebed is én blijft het fundament van het 
roepingenwerk, waarvan de vorming van de kandidaten een onderdeel is.’’ De bisschop 
verwijst naar de gebedskring voor roepingen die in 2010 voor dit doel is opgericht. De 
priesterwijdingen en diakenwijdingen van de afgelopen jaren zijn vruchten van het 
voortdurend gebed. Bisschop Liesen: ,,Dank aan allen die regelmatig voor roepingen 
bidden.’’ 
 
Goede voorzieningen 
Daarnaast zijn er voor de studenten goede voorzieningen nodig om het hele 
vormingstraject te kunnen doorlopen, zoals goede docenten en begeleiders, maar ook 
gebouwen, boeken, lesmateriaal en andere middelen om studenten te ondersteunen. 
Aan een wijding tot priester of diaken gaat een lang traject van voorbereiding vooraf. 
Een priesteropleiding duurt zo’n zes tot acht jaar, al naar gelang de leeftijd en de 
vooropleiding van de betreffende kandidaat. Een diakenopleiding duurt in principe zes 
jaar. Vele mensen zijn bij de opleiding en vorming van de kandidaten betrokken, zowel 
voor als achter de schermen. 
 
Bisschop Liesen: ,,U begrijpt dat hier veel geld voor nodig is. […] Ik hoop van harte dat 
u in de gelegenheid bent een donatie te doen. U draagt zo direct bij aan de toekomst 
van ons Bisdom Breda.’’ 
 
Bijdrage 
Een bijdrage voor de Mgr. Frenckenstichting komt geheel ten goede aan de vorming 
van priesters en diakens van het eigen bisdom. Iedere bijdrage is van harte welkom. 

� Maak uw gift over op rekeningnummer NL05 INGB 0668 4309 07 t.n.v. 
Frenckenstichting Breda o.v.v. Gift opleiding. De Mgr. Frenckenstichting heeft als 
kerkelijke instelling de ANBI-status. U kunt uw gift van de belasting aftrekken. 

� Word lid van de gebedskring roepingen en meld u aan via e-mail: 
gebedskringroepingen@bisdombreda.nl 

 
 

Bron: digitale nieuwsbrief Bisdom Breda 
Redactionele bewerking: Peter Vrancken 



 

 

Stichting Droom in Vlissingen failliet 

De rechtbank Zeeland-West Brabant heeft de Vlissingse stichting Droom vorige 

week failliet verklaard. 
 
Om het plekje van de stichting binnen wijkgebouw Het Vlot in de Vlissingse Bloemen-
wijk te behouden, hebben vrijwilligers sinds afgelopen zondag een deel van het gebouw 
waarin de stichting huisde bezet. 
 
Vorig jaar nog zamelden de parochies 
van het Bisdom Breda € 2.755.- voor de 
toen ook al noodlijdende stichting in 
tijdens de Chrismaviering in de Onze 
Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. Dankzij 
die inzameling kon Stichting Droom de 
achterstallige huur aan de gemeente 
Vlissingen voldoen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Wijkgebouw Het Vlot, waarin Stichting Droom was gevestigd.        Foto: © Peter Vrancken 
 
 
 

 

 

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

 



 

 

 

 
 

 

Onze parochie kan niet zonder de financiële hulp van haar parochianen. Al uw 

bijdragen maken het mogelijk dat de H. Maria Parochie Walcheren blijft investeren 
in pastorale zorg voor mensen, in catechese aan kinderen, in seniorenpastoraat, 
in aansprekende vieringen en in diaconie. 
 
Met uw hulp kunnen de pastorale beroepskrachten hun werk doen en kunnen onze 
kerkgebouwen worden onderhouden.  
 
Het jaarthema voor de kerkbalans is in 2017 ‘Mijn kerk verbindt’. We zijn door de kerk 
verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden 
elkaar vast in geloof en we verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het 
steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het juist de kerk die verbindt. Gééf om die 
verbinding. Gééf aan Kerkbalans. 
 
De parochie hoopt dat u in 2017 minimaal € 116,- bijdraagt. Meer is uiteraard welkom, 
maar met minder zijn we eveneens dankbaar. Bij voorbaat dank voor uw hulp bij de 
voortgang van kerk en geloof in onze parochie! 
 
Bankrekeningnummers 
U kunt uw bijdrage overmaken op een van de rekeningnummers van de H. Maria 
Parochie Walcheren. De bankrekeningnummers vindt u op de laatste pagina van iedere  
nieuwsbrief. 
 
Periodieke gift 
Voor u kan het wellicht interessant zijn om een overeenkomst te maken voor een 
periodieke gift. U kunt dan uw parochiebijdrage volledig, dus zonder toepassing van een 
drempel, verrekenen met de aangifte voor uw inkomstenbelasting. 
 
Wilt u er meer over weten? Lees dan nog eens een artikel daarover na in nieuwsbrief 
276. Daarin staan ook vier bijzonder overzichtelijke cirkeldiagrammen, waarin de 
penningmeester de jaarcijfers uitlegt en u dus kunt zien, dat uw bijdrage op een uiterst 
verantwoorde wijze wordt besteed. 
 
Nieuwsbrief 276 
Deze nieuwsbrief kan op uw verzoek worden nagezonden. Stuur een e-mailbericht 
naar: nieuws@rkwalcheren.nl en u ontvangt de nieuwsbrief omgaand. 
  



 

 

 

 
 
 
 
■ Woensdag 1 maart
 Aswoensdag. Begin van de vastentijd. 
 
 
■ 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 onze nieuwsbrief nr. 277. 

 
 
■ 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! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Er zijn veel woorden nodig, 
om één woord terug te nemen!! 



 

 

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. 
 

 


