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Woensdag verkiezing Tweede Kamer 
Komende woensdag, 15 maart, mag iedere stemgerechtigde weer een stem uitbrengen 
op zijn of haar favoriete kandidaat van een van de maar liefst 28 partijen die aan deze 
verkiezingen deelnemen. 
 
Op pagina 4 van deze nieuwsbrief laten de Nederlandse bisschoppen hun licht schijnen 
over de komende verkiezingen. Wij vonden deze foto wel typerend…… 
 
 

 



 

 

Bruggen bouwen… Eilanden van Hoop in San Salvador 

Van Aswoensdag tot Pasen voert Vastenactie campagne voor projecten in 

ontwikkelingslanden. 
 
Dit jaar steunt de H. Maria Parochie Walcheren een project in San Salvador. San 
Salvador is de meest gewelddadige stad ter wereld. Een aantal katholieke organisaties 
slaat de handen ineen en werkt aan veilige eilanden in deze zee van geweld. Eilanden 
van hoop en vrede! 
 
Vastenactie wil geld ophalen voor drie grote projecten: 
► Een jeugdcentrum in Apopa 
► Een sociaal centrum in Mejicanos 
► Een jeugdcentrum in Mejicanos 
 
Elke week vertellen we over een van deze projecten! 
 
Deze week: kennismaking met het project  
In 2017 staat de hoofdstad van El Salvador centraal in de Vastenactiecampagne en dan 
speciaal de wijken Apopa en Mejicanos. San Salvador in het algemeen en deze wijken 
in het bijzonder gaan gebukt onder extreem veel geweld door criminele bendes, de 
‘mara’s’. De mara’s hebben ieder een eigen territorium en beheersen het leven in ‘hun’ 
wijken volledig. Mensen worden bedreigd, afgeperst en beroofd. Wie praat met de 
politie, wordt ernstig verminkt of vermoord. Het betekent ook dat mensen niet van de 
ene wijk naar de andere kunnen: dan worden ze beschouwd als indringers op vreemd 
terrein. 
 
De bendes werven actief leden onder kinderen en jongeren. Lidmaatschap zorgt voor 
‘respect’, voor geld en mooie spullen en vrouwen. Het is moeilijk de verleiding te 
weerstaan als jonge puber, zonder vader en zonder geld. Ons campagneproject – de 
samenwerking van een aantal katholieke organisaties – wil helpen voorkomen dat 
kinderen en jongeren lid worden van de bendes. De jeugdcentra die we steunen, willen 
de kinderen een ander perspectief bieden en leren dat ze ook buiten de 
bendestructuren een goed bestaan kunnen opbouwen. 
 
 

 
 
 
 



 

 

Met onze bijdrage aan het campagneproject steunen we verschillende initiatieven, alle 
‘Eilanden van hoop’ in een gewelddadige samenleving. 
• Het Jeugdcentrum in Apopa van de zusters Angel de la Guarda. 
• De oprichting van een jeugdcentrum in Mejicanos. 
• Het sociale werk van de paters Passionisten in Mejicanos. 
• Het werk van de vrijwilligers van CBC op basisscholen. 
• CBC traint vrijwilligers en steunt hen bij de uitvoering van hun werk. 
 
Veel extra informatie, tips en campagnesuggesties vindt u op de website: 
www.vastenactie.nl 
 

Bron: vastenactie Nederland 
 

Steunt u ons Vastenactieproject via Vastenactie Heilige Maria Parochie 
Walcheren 

IBAN NL84 INGB 0006 0514 05? Hartelijk dank voor uw gift! 
 
Volgende week: Jeugdcentrum in Apopa 
 
 
 
 

 

Kindernevendienst in Middelburg 

Aanstaande zondag 12 maart is het de tweede zondag in de 40 dagentijd. 

 
Om 10.00 uur  is er een viering in de H.H. Petrus en Pauluskerk in Middelburg én is er 
in de pastorie een kindernevendienst. 
 
Wees Welkom! 
 
Na de viering is er limonade, thee en koffie achter in de kerk. 
 
Heel graag: tot ziens! 
 

 
 
 
 
 

Mgr. Jan Liesen vijf jaar bisschop van Breda 

Ter gelegenheid van zijn eerste lustrum als bisschop van Breda heeft 

bisschop mgr. Jan Liesen vorige week een uitvoerige pastorale brief 
verzonden. 
 
Wilt u deze brief lezen? Klik dan op: 
http://www.rkwalcheren.nl/wp-content/uploads/2017/03/2017-02-23-021-22-2017-
Pastorale-brief.pdf 



 

 

Pelgrimstocht 2017 
Woensdag 12 april 2017 naar de Chrismamis in Rijsbergen 

De H. Maria Parochie Walcheren organiseert ook dit jaar weer een 

pelgrimstocht naar de Chrismamis. 
 
Bezinning en ontspanning zijn de kernwoorden voor deze tocht. Met de trein gaan wij 
op weg naar het startpunt voor onze pelgrimstocht van circa 15 km. Uiteindelijk wordt 
‘s avonds in de Sint-Bavokerk in Rijsbergen de Chrismamis bijgewoond. De kosten 
zijn voor eigen rekening. Circa een week voor de pelgrimage ontvang je een brief of 
mail met een beschrijving en aanvullende informatie. 
 
Op dit moment wordt een  mooie route uitgezet met onderweg regelmatig enkele 
rustmomenten. Er is volop tijd om elkaar te leren kennen maar ook zijn er momenten 
om te ervaren, om dingen te overdenken of te bidden. Wandelend bereiken wij 
Rijsbergen. 
 
Wilt u deze inspirerende tocht meemaken geef u dan op vóór woensdag 5 april 
via het parochiesecretariaat door het invullen van bijgevoegd strookje of via 
het e-mailadres chrismamis@zeelandnet.nl. 
 
_________________________________________________________________ 
 
Ja, ik neem deel aan de pelgrimstocht op woensdag 12 april 2017. 
 
Naam   :…………………………………………………………………. 
Adres    :…………………………………………………………………. 
Postcode  :…………………………………………………………………. 
Plaatsnaam  :…………………………………………………………………. 
Telefoonnummer :…………………………………………………………………. 
E-mailadres  :………….……………………………(indien van toepassing) 
 
Ik regel wel/niet eigen vervoer voor de terugreis en …personen kunnen met mij  
terugrijden. 
 
 
 

 

Nieuwe geldschieters voor Mission to Seafarers 

Omdat de moederorganisatie voor 2017 de geldkraan dichtdraaide voor de 

Mission to Seafarers (zie eerdere nieuwsbrieven) dreigde even sluiting. 
 
Maar inmiddels heeft de organisatie in Vlissingen-Oost enkele geldschieters 
gevonden, waardoor Mission to Seafarers kan voortbestaan. De Protestantse Kerk 
Nederland (PKN), de provincie Zeeland en de Nederlandse Zeevarenden Centrale 
hebben de organisatie voor de komende drie jaar een jaarlijkse financiële bijdrage 
toegezegd van dertigduizend euro. 
 



 

 

Nederlandse bisschoppen 
,,Laat uw stem bijdragen aan het algemeen welzijn’’ 

De Nederlandse bisschoppen moedigen in een gezamenlijke brief iedereen 

aan op 15 maart aanstaande te gaan stemmen. 
 
,,Stemmen is een recht en een voorrecht omdat we leven in een democratische 
samenleving. Maar het is ook een plicht om zodoende een bijdrage te leveren aan 
het algemeen welzijn. Bij verkiezingen kunnen we duidelijk maken wat we voor de 
mens en onze samenleving willen”, schrijven de bisschoppen. 
 
De brief is onder meer gepubliceerd op de website van het Secretariaat van het 
Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK): www.rkkerk.nl. De bisschoppen willen in 
deze brief enkele gedachten meegeven die voor een verantwoorde omgang met het 
stemrecht van belang zijn. Ze putten daarbij uit de rooms-katholieke bronnen en 
citeren onder anderen paus Franciscus, die over het kiezen tussen verschillende 
partijen heeft gezegd: ,,Bestudeer de voorstellen goed, bid en kies volgens je 
geweten.’’ 
 
Bij de keuze voor een partij is het volgens de bisschoppen van fundamenteel belang 
om de vraag te stellen in hoeverre partijen bijdragen aan het algemeen welzijn. De 
bisschoppen noemen daarbij belangrijke onderwerpen uit het katholiek sociaal 
denken:  ,,Staan zij voor de bescherming van het leven vanaf de bevruchting tot het 
natuurlijk levenseinde, ondersteunen zij gezinsvorming, mantelzorg, vrijwilligerswerk 
en de opvang van migranten? Aan de compassie met de armen van deze wereld is 
niet alleen voldaan door vluchtelingen op te nemen. Welke andere initiatieven staan 
partijen voor om de solidariteit met de lijdenden van deze wereld gestalte te geven? 
Staan zij pal voor de godsdienstvrijheid, armoedebestrijding, toegang tot goed 
onderwijs, kwaliteit van de zorg, correcte omgang met dieren, veiligheid, 
duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking?’’ 
 
Angst 
,,Politici moeten niet appelleren aan angst’’, aldus de bisschoppen, die zich daarmee 
uitspreken tegen een mentaliteit van ieder voor zich en eigenbelang. Ze roepen 
daarentegen op tot zorg voor elkaar, solidariteit en verbinding. “Door het uitbrengen 
van onze stem kunnen we een bijdrage leveren aan het algemeen welzijn”, schrijven 
de bisschoppen. 
 

 Lees verder op rkkerk.nl en download de gehele brief van de bisschoppen 
 
 

Bron: nieuwsbrief Bisdom Breda 
Redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 
 

 

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

 



 

 

 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 geen 
leeftijdsgrens. Opgeven kan tot 15 maart a.s.! 
 
Informatie en/of opgave 
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 vic.middelburg@bisdombreda.nl). 
 
 
 
 
 
 
 

 

Caritascollecten maart 

De Caritascollecte van 5 maart jl. heeft in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middel-

burg € 148,60 opgebracht. In de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen werd € 182,50 
ingezameld. 
 
Hartelijk dank hiervoor. 
 

 
 



 

 

Pelgrimstochten door de Zak 

Al bijna drie jaar wordt er elke drie maanden een voettocht van kerk naar kerk 

door de Zak van Zuid-Beveland georganiseerd. Het initiatief daarvoor is inder-
tijd genomen onder de noemer GELOVEN IN DE ZAK.  
  
Op 25 maart a.s. is er weer een voettocht. Dit keer wordt er gestart in de 
Barbesteinkerk in Heinkenszand en lopen we naar ‘s-Heer Hendrikskinderen. 
De inloop is van 14.00 tot 14.30 met koffie en/of thee, in de tussentijd wordt er iets 
verteld over de Barbesteinkerk en daarna gaan we lopen. (De tocht is dit keer helaas 
niet geschikt voor rolstoelen). 
 
Rond 16.30 uur hopen we aan te komen in kerk van de Protestante Gemeente ‘s-
Heer Hendrikskinderen.  Daar is weer koffie, thee en/of frisdrank en eten we een 
eenvoudige maaltijd met soep en brood. De tocht wordt afgesloten met een vesper. 
 
Kosten 
Deelname is gratis. Wel vragen we om een vrijwillige bijdrage voor de gemaakte 
onkosten. 
  
Wij hopen, dat ook u, met ons meeloopt en uiteraard zorgen we ervoor dat u weer 
terugkomt bij het startpunt in Heinkenszand. 
 
Opgeven 
U kunt zich opgeven via voettochten@zeelandnet.nl 
  
De volgende tocht is 25 juni van  Protestantse Gemeente Nieuwdorp naar de 
Heilige Willibrorduskerk in ‘s Heerenhoek 
 

 
 
 
 
 

Steunt u ons Vastenactieproject via Vastenactie Heilige Maria Parochie 
Walcheren 

IBAN NL84 INGB 0006 0514 05? Hartelijk dank voor uw gift! 
 



 

 

VIERINGEN IN VERBAND MET PASEN EN PAASTIJD
 
Woensdag 5 april (boetevieringen) 
09.00 uur: Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen  
19.00 uur: H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg  
 
Palmzondag 8-9 april 
Vieringen met wijding van de palmtakjes 
 
Zaterdag 8 april 
10.30 uur   Ter Reede (woord- en communieviering) 
17.00 uur  Huize Willibrord (eucharistieviering) 
19.00 uur  Willibrord Domburg (woord- en communieviering) 
 
Zondag 9 april 
10.00 uur  H.H. Petrus en Pauluskerk (eucharistieviering) 
10.00 uur  Onze Lieve Vrouwekerk (woord- en communieviering) 
 
Woensdag 12 april 
19.00 uur Chrismamis in de St. Bavokerk in Rijsbergen 
 
WITTE DONDERDAG 13 april 
17.00 uur  avondgebed in de Onze Lieve Vrouwekerk 
19.00 uur  eucharistieviering in de H.H. Petrus en Pauluskerk 
 
GOEDE VRIJDAG 14 april 
15.00 uur  KRUISWEG in de Willibrordus kapel te Domburg 
15.00 uur  in beide parochiekerken KRUISWEG 
19.00 uur   H.H. Petrus en Pauluskerk: Herdenking van het Lijden van de Heer en 

communie 
 
PAASZATERDAG 15 april 
GEEN viering in Ter Reede 
17.00 uur  avondgebed in de Onze Lieve Vrouwekerk 
21.00 uur  H.H. Petrus en Pauluskerk paaswake 
 
Pasen 16 april 
10.00 uur  eucharistie in de Onze Lieve Vrouwekerk 
10.00 uur  woord en communieviering in de H.H. Petrus en Pauluskerk 
10.00 uur  Duitstalige viering in kapel Domburg 
10.00 uur  eucharistieviering in St. Catharina strandkerk te Zoutelande 
 
Tweede zondag van Pasen (Beloken Pasen)  
Zaterdag 22 april 
10.30 uur  Ter Reede: woord- en communieviering 
17.00 uur  Huize Willibrord: woord- en communieviering 
19.00 uur  Willibrord kapel Domburg: woord en communieviering 
Zondag 23 april 
10.00 uur  H.H. Petrus en Pauluskerk: eucharistieviering 
10.00 uur  Onze Lieve Vrouwekerk: woord- en communieviering 



 

 

 

 
 
 
■ Donderdagen 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. 

 
■ Woensdag 12 april (19.00 uur) 
 Chrismamis in de Sint Bavokerk in Rijsbergen. 
 
■ 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! 
 

 
 
 

 
 

Velen klagen over hun uiterlijk 
maar niemand over zijn verstand!! 



 

 

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

 
 

►► De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 17 maart 2017 
 
 
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. 
Aangeboden kopij waarop een embargo rust wordt steeds individueel door de redactie beoordeeld. 
Een opgelegd embargo impliceert niet automatisch, dat dit altijd gerespecteerd wordt. 
De digitale nieuwsbrief van de H. Maria Parochie Walcheren wordt verspreid door P.R. bureau 
Creatieve Communicatie Zeeland. 

 


