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Bewoners Zorgcentrum Ter Reede vieren Beloken Pasen 

De bewoners van Zorgcentrum Ter Reede in Vlissingen vieren morgen 

(zaterdag 22 april) Beloken Pasen. 
 
Tijdens de Woord- en 
Communieviering zal de nieuwe 
paaskaars brandend worden 
binnengedragen als symbool van het 
Licht van Christus. Het Licht van de 
Paaskaars werd een week eerder, 
tijdens de nachtwake in de H.H. 
Petrus- en Pauluskerk in Middelburg, 
door pastoor Paul de Maat ontstoken 
aan het Licht van de grote Paaskaars 
uit de Onze Lieve Vrouwekerk in 
Vlissingen. 
  

 
Voor de bewoners is het de eerste viering van Pasen, omdat er tijdens Stille 
Zaterdag geen vieringen worden gehouden. De werkgroep Ter Reede probeert al 
geruime tijd hierin verandering te brengen. De meeste bewoners van het 
Zorgcentrum zijn immers niet meer zo mobiel, om zelfstandig naar de Onze Lieve 
Vrouwekerk te komen. Voor zo’n verandering is overleg noodzakelijk met het Bisdom 
Breda. 
 
Naast de bewoners van Ter Reede zijn ook hun familieleden en overige 
belangstellenden van harte welkom en uitgenodigd deze viering bij te wonen. 
 
De viering begint om 10.30 uur. 
 



 

 

Dankwoord Mgr. Ernst voor felicitaties 

Op zaterdag 8 april vierde Mgr. Ernst zijn honderdste verjaardag. 

 
Velen hebben de bisschop gefeliciteerd met zijn verjaardag. Hij bedankt allen die op 
enigerlei wijze bij deze verjaardag stil hebben gestaan. 
 
Dankwoord mgr. Ernst 
Zaterdag 8 april jl. heb ik mijn honderdste verjaardag mogen vieren in het klooster 
Maria Mater Dei, waar ik geruime tijd woon. Het was een onvergetelijk feest. 
 
Graag wil ik u bedanken voor de belangstelling, de felicitaties, de goede wensen per 
post of e-mail, de bloemen, de cadeaus en de bijdragen aan het project voor 
Ouderenzorg in Oradea in Roemenië. 
 
Mgr. H. Ernst 
 
 
 

 

Sluiting secretariaten parochiekernen 

Komende donderdag, Koningsdag, zullen de secretariaten van onze parochie 

in Middelburg en Vlissingen gesloten zijn. 
 

 
 
 
 

Storing e-mailverkeer 

In de afgelopen maanden is het e-mailadres van de redactie van de 

nieuwsbrief meermalen onderhavig geweest aan storingen. 
 
De laatste (langdurige) storing dateert van afgelopen dinsdag. Wij vinden dat 
bijzonder vervelend, met name vanwege het aantal ervan. 
 
Als gevolg daarvan bestaat de kans, dat door u naar het adres 
nieuws@rkwalcheren.nl verzonden e-mailberichten ons niet hebben bereikt. Dat 
geldt overigens voor alle e-mailadressen die eindigen op rkwalcheren.nl. Heeft u dus 
dinsdag en woensdag een e-mail gestuurd naar bijvoorbeeld onze redactie, de 
pastores, het bestuur of de secretariaten? Dan is de kans groot, dat uw bericht hen 
niet heeft bereikt. Het verzoek is het betreffende bericht nogmaals te sturen. 
 
Inmiddels is ons verzekerd, dat de technische problemen na dit weekeinde tot 
het verleden zullen behoren. 
 
Eindredactie nieuwsbrief 
H. Maria Parochie Walcheren



 

 

Bisschop Van den Hende zegende bloemen voor de paus 

Heeft u afgelopen zondag, eerste Paasdag, ook gekeken naar de zegen Urbi 

et Orbi van paus Franciscus? En ook genoten van de mooie, uit ons land 
afkomstige, bloemen? 
 
,,God en mens werken samen. Deze bloemen zijn een geweldige combinatie tussen 
wat God als Schepper ons geeft: de schepping en wat de mens aan talenten van 
God heeft gekregen. De gave van het leven en het vakmanschap van mensen gaan 
hier hand in hand.’’ 
 
Dat zei mgr. Hans van den Hende toen hij in de Goede Week in de Keukenhof de 
bloemen zegende, die vervolgens op transport gingen naar paus Franciscus in het 
Vaticaan in Rome. 
 
Mooie traditie 
De bisschop van Rotterdam zegende de bloemen, bollen en planten die met Pasen 
op het Sint Pietersplein werden neergezet. Mgr. Van den Hende: ,,Pasen is het 
voornaamste christelijke feest dat we hebben, de verrijzenis van Jezus uit de dood. 
Christus is gestorven aan het kruis en is opgestaan uit de dood. Hij leeft en dat 
mogen we onderstrepen met zoveel pracht.’’ De bisschop onderstreepte dat hij het 
een mooie traditie vond: ,,Deze traditie laat zien dat vakmanschap ter ere van God 
kan zijn en dat het veel mensen op Pasen, de verrijzenis van de Heer, de vreugde 
kan geven die daarbij hoort.’’ 
 
De bisschop zegende de planten. Hij besprenkelde de bloemen en de truck met 
wijwater. ,,Laat ons al het geschapene altijd met dankbaarheid ontvangen en 
gebruiken, zegt het gebed, en ook dat we deze goede gaven die we van U mochten 
krijgen met anderen delen.’’ Daarna zegende de bisschop ook de mensen die de reis 
naar Rome maakten. 
 
Hoofdarrangeur 
Paul Deckers is hoofdarrangeur. Hij sprak van een ‘metamorfose’ die het Sint 
Pietersplein onderging. ,,Bij de keuze van de bloemversiering is rekening gehouden 
met bloemen en symboliek’’, legt hij uit. ,,Daarom zullen er naast tulpen, hyacinten en 
narcissen ook lelies en rozen worden gebruikt. In totaal gaat het om 35.000 
bolbloemen. In de bloemversiering op het bordes worden bijzondere lelies verwerkt: 
de Roselilys. Het is een lelie zonder stuifmeeldraden en dat is een primeur’’, aldus 
Paul Deckers. 
 
Trots 
Het gezelschap is trots op de lange traditie van het bloementransport. Dat vertelt ook 
bollenkweker Bart Bergman. ,,Ik trek de bollen in bloei’’, vertelt hij en hij legt uit hoe 
hij als ‘bollenforceerder’ het groei- en bloeitempo van de bollen beïnvloedt door het 
regelen van kou en warmte. ,,Het bloementransport is en blijft bijzonder. Zeker dit 
jaar weer met deze zegening voor het eerst vanuit de Keukenhof.’’ 
 



 

 

VIERINGEN IN VERBAND MET PASEN EN PAASTIJD
 
 
Tweede zondag van Pasen (Beloken Pasen)  
Zaterdag 22 april 
10.30 uur  Ter Reede, Vlissingen: viering van Beloken Pasen. Iedereen is welkom! 
17.00 uur  Huize Willibrord Middelburg: woord- en communieviering 
19.00 uur  Willibrordkapel Domburg: woord- en communieviering 
 
 
Zondag 23 april 
10.00 uur  H.H. Petrus en Pauluskerk, Middelburg: eucharistieviering 
10.00 uur  Onze Lieve Vrouwekerk, Vlissingen: woord- en communieviering 
 
 
 
 
 
 

 

H. Maria Parochie Walcheren 
 

Een vitale geloofsgemeenschap! 
 

 
 
 
 
 

Van bidprentjes tot....  

Bent u ook een verwoed verzamelaar en geïnteresseerd in de verzamelingen 

van anderen? 
 
Of wilt u gewoon eens kijken wat anderen zoal verzamelen? Kom dan op Koningsdag, 
donderdag 27 april a.s. tussen 10.00 en 14.00 uur in de O.L. Vrouwekerk in Roosendaal 
kijken naar de diverse collecties. 
 
Wat u zoal kunt zien? Bidprentjes, lieveheersbeestjes, stropdassen, lepeltjes, 
eierdopjes, poppen en nog veel meer. 
 
Tussendoor kunt u, tegen een kleine vergoeding, van een kopje koffie of thee 
genieten. 



 

 

 

 
 
 
■ Donderdag 4 mei (19.00 uur) 

Oecumenische viering van de Raad van Kerken Vlissingen in Uitvaartcentrum 
Overtoom Groen in Vlissingen ter gelegenheid van dodenherdenking 2017. 
Voorganger is ds. Ank Muller. 

 
■ Zondag 7 mei (10.00 uur) 

Pastoor drs. Paul de Maat zal in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg 
iconen wijden. Wilt u zelf ook een of meerdere iconen laten wijden? Breng uw 
icoon dan mee naar deze eucharistieviering. 

 
■ 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 

 
 

■ Woensdag 28 maart 2018 mei (19.00 uur) 
 Chrismaviering in Roosendaal 
 
 
 
 
 
 

 
 

Velen klagen over hun uiterlijk, 
maar niemand over hun 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 verschijnt vrijdag 28 april 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! De redactie behoudt zich het recht voor om kopij te wijzigen of niet te plaatsen. 
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. 

 


