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Huispaaskaarsen 2017 

Huispaaskaarsen kunnen op 26 

februari, 5 maart en 12 maart na 
afloop van de viering besteld en 
vooraf betaald worden in de sacristie 
bij Leonie van den Berg. 
 
Alle bestelde huispaaskaarsen worden 
in de Paaswake gezegend en kunnen 
na de viering mee naar huis genomen 
worden. Afbeelding en prijzen liggen 
achterin de kerk. 
 
Verklaring afbeelding: 
Model Paasreliëf A  
 
Een vredesduif boven de regenboog, 
het teken van hoop.  
Het Chi-Rho kruis uitgevoerd in zilver 
Art. Model Lengte  Ø    incl. BTW 
A60,    60      8    € 57,-    inclusief 
5 wierooknagels 
A40,    40      8    € 33,00 
A30,    30      8    € 26,00 
A25,    25      6    € 20,00 
            
D18     18     6     €13,95 
(staat niet op de afbeelding) 
 
  

 

 



 

 

Mevrouw Dien Kortsmit overleden 

Afgelopen maandag, 20 februari, is in haar woonplaats Vlissingen mevrouw 

Dimphena Maria (Dien) Kortsmit-van Aert overleden. Zij werd 92 jaar. Mevrouw 
Kortsmit was in het verleden een zeer betrokken lid van de R.K. Werkgroep ter 
Reede. 
 
 
Tekst en foto: Jeannette Vrancken 
 
 
Het was Zr Petronilla( overleden in 2014), die mevrouw Kortsmit eind jaren negentig 
benaderd had  om samen met haar en enkele dames, bewoners van Zorgcentrum  Ter 
Reede te halen en te brengen naar de vieringen in de kapel op toen nog de bovenste 
verdieping van Ter Reede. 
 
Zelf leerde ik Dien Kortsmit kennen in 2001. Alhoewel zij voortdurend herhaalde ,,zeg 
maar Dien!’’ vond ik dat toch erg moeilijk en bleef ik haar dan ook steeds mevrouw 
Kortsmit noemen. Zij was een lieve vrouw die veel aandacht schonk aan de ouderen die 
de viering bezochten en ook een erg gezellig lid van de werkgroep was. Altijd 
belangstellend en met veel aandacht voor haar medemens. 
 
 
Na haar ziekenhuisopname in 2004, 
waarvan zij gelukkig goed herstelde, gaf 
zij aan niet meer ingezet te willen 
worden bij het helpen in de zaal, maar 
nog wel bezoekwerk te willen doen in 
Ter Reede. 
 
Tot en met eind 2009 heeft zij zich 
hiervoor met hart en ziel ingezet.  
 
Daarna kwam ik af en toe een keer bij 
haar op visite, hetgeen zij altijd erg 
gezellig vond. Ze waardeerde het dat 
men aan haar dacht. 
 

 
 
December 2016 was mevrouw Kortsmit nog aanwezig bij de adventsmiddag voor 
ouderen. In ons, naar nu blijkt laatste gesprek zei ze: ,,Het gaat goed met mij hoor en 
met mijn gezin.’’ De leden van R.K. Werkgroep Ter Reede denken met grote dankbaar-
heid en liefde terug aan wat Dien Kortsmit voor de bewoners in Ter Reede heeft 
gedaan.  
 
Uitvaart en begrafenis 
De uitvaartplechtigheid begint morgen, zaterdag 25 februari om 11.00 uur in de Onze 
Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. Voorganger is pastoraal werker Ed Visser. Vooraf-
gaand is er van 10.15 tot 10.45 uur gelegenheid om afscheid te nemen. Na de uitvaart-
plechtigheid zal omstreeks 12.30 uur de begrafenis plaatsvinden op de Noorderbe-
graafplaats aan de President Rooseveltlaan 766 in Vlissingen. 
 



 

 

Een moment van bezinning op weg naar Pasen? 
Wilt u, op weg naar Pasen, een moment van bezinning? Dan bent u gedurende de 40-
dagentijd iedere donderdagavond vanaf 19.30 uur van harte welkom in De Herberg, 
Bellamypark 151 in Vlissingen. 
 
 
Op de donderdagen 2, 9, 16, 23 en 30 
maart alsmede op 6 april zal er iedere 
donderdagavond in De Herberg een 
viering worden gehouden, geleid door 
afwisselend een voorganger van een 
van de deelnemende kerken. De 
avonden worden namelijk georganiseerd 
door de Raad van Kerken Vlissingen. 
 
Na de viering, die ongeveer 45 minuten 
zal duren, is er gelegenheid met elkaar 
een kopje koffie of thee te drinken. De 
vieringen zelf zijn laagdrempelig en 
volgen steeds hetzelfde stramien. In 
groepjes aan tafel gezeten, een moment 
van stilte, een lied zingen, luisteren naar 
een bijbeltekst. 
 
 

 
 

 
Foto: PKN Vlissingen 
  

 
 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
 
 
■ Woensdag 1 maart
 Aswoensdag. Begin van de vastentijd. 
 
■ Donderdagen 2, 9, 16, 23 en 30 maart alsmede op 6 april (19.30 uur) 

In De Herberg, Bellamypark 151 in Vlissingen, wordt, op weg naar Pasen, in De 
Herberg een viering gehouden. 

 
■ 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. 

 
■ Zondag 14 mei (10.30 uur) 
 Eerste heilige communie in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. 
 
■ Zondag 21 mei (10.30 uur) 
 Eerste heilige communie in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg. 
 
■ 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 niet in kennis vooruit gaat 
gaat achteruit!! 



 

 

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. 
 

 


