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Oecumenische herdenkingsdienst 4 mei in Vlissingen 

De Raad van Kerken Vlissingen organiseert ook dit jaar op donderdag 4 mei een 

korte oecumenische dienst. 
 
Deze  vindt  plaats in het Uitvaartcentrum Overtoom Groen, Van Dishoeckstraat  620 in  
Vlissingen; aan de achterzijde van de begraafplaats. Voorganger is ds. Ank Muller. 
 

 

Foto: © Peter Vrancken 
 
 
Het landelijke thema is: Geef vrijheid 
door! De kracht van het persoonlijk 
verhaal. 
 
Na de dienst  is het mogelijk via een hek 
te voet naar de begraafplaats te gaan 
om de jaarlijks door de Gemeente 
Vlissingen georganiseerde herdenking 
en kranslegging bij te wonen. Deze 
vangt aan om 20.00 uur. Ook namens 
de Raad van Kerken Vlissingen wordt 
een krans gelegd. 
 
De Raad van Kerken nodigt u uit voor 
het bijwonen van de dienst en daarna  
de herdenking en kranslegging. 

 
 



 

 

 

Op bedevaart naar Beauraing 
Beauraing is een klein stadje met ongeveer 10.000 inwoners en ligt aan de rand van de 
Belgische Ardennen. 
 
Het is een plaats waar Maria van 29 november 1932 tot 3 januari 1933 drieendertig 
maal is verschenen aan vijf eenvoudige kinderen. Drie kinderen van de familie Voisin en 
twee kinderen van de familie Degeimbre. 
 
Maria heeft de kinderen toen gevraagd om veel te bidden, om een kapel te bouwen 
zodat men ter bedevaart zal komen. Maria wordt in Beauraing vereerd als de Moeder 
met het Gouden Hart. 
 
Eendaagse bedevaart 
Op zondag 11 juni 2017 wordt een eendaagse bedevaart naar Beauraing 
georganiseerd. De kosten bedragen € 30.00; kinderen € 15.00. Aanmelden kan tot 15 
mei a.s. 
 
Driedaagse bedevaart 
In datzelfde weekend is er ook een 
driedaagse, verzorgde bedevaart op 10, 
11 en 12 juni 2017. Deze bedevaartreis 
wordt begeleid door een arts, 
verpleegkundigen en vrijwilligers die 

borg staan voor een goede  verzorgibng. 
De kosten van deze verzorgde 
bedevaart bedragen € 243.00 tot € 
263.00, afhankelijk van de 
voorzieningen. Opgave: voor 1 mei a.s. 

 
Meer informatie? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wil Makkelie: telefoon 0118-464901 
of per e-mail: makkelie@zeelandnet.nl 
 
 

 



 

 

Zoektocht naar opvolger voor Bernard van Lamoen 

De H. Pater Damiaanparochie gaat een opvolger zoeken voor de vacature die is 

ontstaan na het vertrek van pastoraal werker Bernard van Lamoen naar 
Roosendaal. 
 
 
Tekst: Peter Vrancken 
 
 
Al op 4 januari jl., zo blijkt nu, hebben de besturen van zowel de Pater Damiaan-
parochie als de H. Maria Parochie Walcheren overeenstemming over deze 
vacature bereikt. 
 
In het gezamenlijke overleg is toen met name gekeken naar de financiële mogelijk-
heden. Teruglopende inkomsten uit de kerkbijdragen speelden daarbij een belangrijke 
rol. De uitkomst daarvan was, dat een pastoraal werker voor 32 werkuren per week kan 
worden aangesteld. In datzelfde overleg is ook de profielschets voor de nieuwe 
pastoraal werker opgesteld. 
 
Het is sindsdien aan het Bisdom Breda om de vacature in te vullen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koninklijke onderscheiding voor Richard Gielens 
Richard Gielens uit ‘s Heerenhoek is afgelopen woensdag benoemd tot lid in de 
Orde van Oranje Nassau. 
 
Gielens kreeg die onderscheiding 
vanwege zijn grote verdiensten voor de 
H. Willibrorduskerk in ‘s Heerenhoek. Hij 
is al ruim dertig jaar actief binnen die 
parochiekern. 
 
Daarnaast is hij hoofdredacteur van het 
parochienieuws van de H. Pater 
Damiaanparochie. 
 

 
Foto:© Peter Vrancken 

 
In het dagelijks leven werkt Gielens Maatschappelijk begeleider bij de stichting 
Vluchtelingenwerk Zuidwest Nederland. 
 
  
 
 
 



 

 

 
 

Tentoonstelling Heilig Hart 

De maand mei staat Ovezande in het teken van het Heilig Hart. 

 
Dat is het thema voor de tentoonstelling 
in de kerk O.L.V. Hemelvaart, die in die 
maand op alle zondagmiddagen 
opengesteld is. In veel katholieke 
huishoudens stond vroeger een Heilig 
Hartbeeld. 
 
Voor een buitenstaander kunnen het 
wat wonderlijke, zoetige beeltenissen 
zijn. Jezus wijst op zijn borstkas, waar 
een brandend hart afgebeeld staat. De 
betekenis daarvan is dat Hij uit liefde 
voor de wereld mens geworden is, en 
zelfs bereid was daarvoor te sterven. 
Het is vooral een rooms-katholieke 
uiting van devotie, maar is ook in 
kringen van de anglicaanse en lutherse 
kerken bekend. 
 
Overigens is er niet alleen sprake van 
het Heilig Hart van Jezus, maar ook van 
dat van Maria, of van beiden. Er bestaat 
een congregatie van paters van de 
Heilige Harten. De patroonheilige van de 
streekparochie, Pater Damiaan, 
behoorde daartoe. 
 

 
 

 
Op zondagmiddag 7 mei om 14.00 uur openen wij de tentoonstelling op feestelijke 
wijze. 
 
 

Bron: nieuwsbrief H. Pater Damiaanparochie 
Redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 
 
 
 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 
 



 

 

Zomerprogramma Open Kring Oostburg 
Elke woensdag is er bij de Open Kring een koffieochtend, open voor ieder die behoefte 
heeft aan ontmoeting en wederzijds contact. Vrijwilligers begeleiden de ochtend. Elke 
vier maanden wordt een programma opgesteld, dat varieert van  gezellig samenzijn en 
wat bijpraten tot een spelletje en creatieve en informatieve activiteiten. 
 
Programmasuggesties van deelnemers 
zijn altijd welkom. Het aanbod is niet 
verplichtend en altijd vrijblijvend. Koffie / 
thee en iets erbij is altijd gratis. Bij 
bepaalde gelegenheden (Kerstmis, 
Pasen) is er een gratis brunch. Eén 
maal per maand is er een broodmaaltijd 
met soep e.d. voor € 2,- graag 
aanmelden een week van tevoren! 
Soms is er naast dit programma een 
extra activiteit in overleg met de 
deelnemers (excursie, theaterbezoek, 
uitstapje, BBQ ). Daarvoor wordt soms 
een kleine eigen bijdrage gevraagd. 
Voor vervoer met eigen auto daarheen 
wordt een vergoeding betaald.  
 
Algemene informatie 
De Open Kring is een activiteit van het Platform Sociale Zekerheid Oostburg en wordt 
gesteund door de kerken, de gemeente en enkele maatschappelijke organisaties. Een 
beleidsgroep zorgt voor de aansturing van het geheel. Informatie: secretariaat: 
Postbus150. 4500 AD Oostburg. Telefoon: 0117-440218 of  Frans Hagenaar.  telefoon:  
0117-451891. E-mailadres van de Open Kring is: openkringobrg@zeelandnet.nl  
 
Actuele informatie Open kring: 
Programmaleiding  is in handen van: Anne-Marie Ploegaert. Telefoon  0117- 450990 of  
06. 17530448. E-mail: mu3cf2@kpnmail.nl. Aanvullende leiding: Betsie Jansen 
telefoon: 0117- 401476 
 
 

De activiteiten worden mede gesubsidieerd door de gemeente Sluis. 
 

           R.K. CARITAS 
Uw financiële hulp blijft welkom op rekening:  NL40 ABNA 0532286855 inzake Open 
Kring. 

 
 
Adresgegevens 
Iedere woensdagmorgen koffieochtend vanaf 09.00 tot 11.30 uur in het ‘Kerkcentrum’, 
Kerkplein 2, Oostburg (tegenover de Protestantse Kerk). Toegang, activiteit, thee, koffie 
zijn gratis. 
 



 

 

ZOMERPROGRAMMA 2017 
MEI 
03-05:  Verhalen door Daan Dekker. 
10-05:  Ontmoeting en gezellig samenzijn 
17-05:  Ontmoeting en sjoelen!  
24-05:  Ontmoeting en gezellig samenzijn. 
Extra!   Pannekoek eten bij de Smickelaer ( de 1e is gratis) 
31-05:  kaarten maken 
 
 
JUNI 
07-06:  Ontmoeting en gesprek. 
14-06:  Ontmoeting en gesprek. 
Extra:  bezoek aan tuincentrum Life & Garden Oostburg  
21-06:  Ontmoeting en sjoelen! 
28-06:  Zomerliedjes!  
11.30u  broodmaaltijd, eigen bijdrage € 2,= (opgeven: week van te voren) 
 
 
JULI   
05-07:  Bingo! Eigen bijdrage  € 2,- 
12-07:  Ontmoeting en gezellig samenzijn 
19-07:   Ontmoeting en gesprek.  
Extra!   13.00 uur. Naar museumcafé ‘ HET KOEKOEKSNEST‘  Nieuwvliet.   
EXTRA:    
20 juli: Samen eten bij Jota 
26-07:   Ontmoeting en gesprek. 
 
 
AUGUSTUS 
02-08:  Ontmoeting en kaarten maken. 
09-08:   Ontmoeting en sjoelen! 
16-08:  Bloemstukjes maken! 
23-08:   Ontmoeting . 
Extra!  Bezoek aan Museum De Karrekasse, Nieuwvliet 
30-08:  Ontmoeting en gesprek;  
11.30u  broodmaaltijd , eigen bijdrage € 2,= (opgeven: week van te voren!!) 
 
 
 
 

 

 

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

 
 

   



 

 

 

 
 
 
■ 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. 
 
■ Dinsdag 16 mei (19.00 uur) 

Parochiekern ’s Heerenhoek en het Ouderenpastoraat Boven de Schelde 
nodigen u van harte uit voor een Mariaviering in de H. Willibrorduskerk in ’s 
Heerenhoek. 

 
■ 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 
 
 
 
 

 
 

Verspil geen tranen 
aan de smart van gisteren!! 



 

 

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 5 mei 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. 

 


