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Bedevaartenmarkt 14 mei in de Basiliek van Hulst 
Op 14 mei vindt in de basiliek in Hulst de Bedevaartenmarkt plaats. 

 
De Bedevaartenmarkt is een nieuw initiatief in het Bisdom Breda. Pastoor-vicaris Wiel 
Wiertz initieert dit plan en hoopt op vele bezoekers. 
 
De organisatie wil alle bedevaarten in en vanuit het bisdom verzamelen in de basiliek. 
Daarnaast krijgen ook grote bedevaartplaatsen een plek. Er is gelegenheid om zich op 
een soort markt te presenteren. 
 
Het bisdom zelf is ook van de partij op deze markt. In de herfstvakantie 2019 wordt een 
nieuwe diocesane bedevaart georganiseerd. Vorige bisdombedevaarten vonden plaats 
in: 2002 (Rome), 2009 (Lourdes), 2011 (Padua en Assisi) en 2014 (Polen). 
 
Daarnaast zijn ook de Wereldjongerendagen terugkerende bedevaarten. De laatste 
WJD vonden plaats in 2016 en de eerstvolgende in 2019. 
 
Het programma van de Bedevaartenmarkt in de basiliek in Hulst 
11.00 uur eucharistieviering 
12.30 uur informatiemarkt 
16.00 uur einde 
 
 

Bron: nieuwsbrief Bisdom Breda 
Redactionele bewerking: Peter Vrancken 



 

 

Parochiebestuur nam afscheid van Cor Braspenning 

Na een bestuurslidmaatschap van acht jaar heeft Cor Braspenning in verband 

met het verstrijken van zijn benoemingstermijn op 1 april jl. zijn bestuursfunctie 
beëindigd. 
 
 
In verband hiermee is hij ook met enkele 
andere activiteiten, die hij naast zijn 
functie als penningmeester voor de H. 
Maria Parochie uitvoerde, gestopt. Wel 
blijft hij actief voor de Volkorendagen, 
begin juni en Sam’s kledingactie in 
oktober in de H.H. Petrus en 
Pauluskerk. 
 
 
Het parochiebestuur is Cor zeer 
erkentelijk voor zijn jarenlange inzet 
voor onze parochie. Zeker in een 
periode dat de inkomsten voor de 
parochie steeds verder terugliepen, is 
het geen sinecure om de functie van 
penningmeester uit te oefenen. 
 
 
Het bestuur bedankt  Cor ook vanaf 
deze plek nogmaals hartelijk voor al het 
werk dat hij sinds 2009 voor de H. Maria 
Parochie Walcheren heeft verricht. 
 

 
Foto: © Gerard Gaal

 
 
Bestuurssamenstelling 
Door het terugtreden van Cor Braspenning ziet de samenstelling van het 
parochiebestuur er nu als volgt uit: 
Pastoor Paul de Maat   voorzitter 
Marianne Cazemier-Kleij   vicevoorzitter 
Fons Toorop     secretaris/penningmeester 
Jan Bruurs     lid, portefeuille gebouwen 
 
Gelet op de noodzakelijke versterking heeft het parochiebestuur inmiddels twee 
parochianen voorgedragen bij Bisschop Liesen voor benoeming. Het 
parochiebestuur hoopt dat over enkele maanden deze procedure afgerond is en dat 
het bestuur dan uitgebreid kan worden. 
 
Fons Toorop is bereid gevonden om de functie van penningmeester vanaf 1 april jl. 
in te vullen, naast de functie van secretaris. Dit is een tijdelijke situatie in afwachting 
van de benoeming van een nieuwe secretaris van het parochiebestuur. 
 
Het bestuur van de H. Maria Parochie Walcheren 



 

 

Maria van Fatima en het Bisdom Breda 

De Nederlandse bisschoppen wijden zaterdag 13 mei 2017, gedachtenis van 

de Heilige Maagd Maria van Fatima, hun bisdommen toe aan het Onbevlekt hart 
van Maria. 
 
Aanleiding voor de toewijding is het jubileumjaar van de verschijningen van Maria, 
honderd jaar geleden, in Fatima te Portugal. De toewijding van de Nederlandse 
bisdommen gebeurt in een vesperviering in de Onze Lieve Vrouwebasiliek van 
Maastricht (15.00 uur). 
 
Als de Nederlandse bisschoppen in Maastricht de bisdommen aan de moeder van de 
Heer toewijden, vertrouwen zij daarmee de bisdommen toe aan het gebed van Maria. 
Maria bewaart onze zorgen en noden in haar hart en brengt alles bij Christus en de 
Vader. 
 
Bisdom Breda 
In het Bisdom Breda bestaat een 
devotie voor Onze Lieve Vrouw van 
Fatima. De verering concentreert zich 
op twee plaatsen: Sprundel en 
Moerdijk. In Sprundel dagtekent de 
verering kort na de Tweede 
Wereldoorlog. Pastoor Maertens 
bestemde het aanwezige kerkhof tot 
processiepark. Om het kerkhof heen 

plaatste hij vijftien kruisjes. Tussen de 
pastorietuin en het kerkhof liet hij een 
bakstenen monument plaatsen met 
daarop een beeld van Onze Lieve 
Vrouw van Fatima. Hij deed dit, omdat 
Sprundel tijdens de Tweede 
Wereldoorlog gespaard is gebleven. 
Het park is op 25 april 1948 
ingezegend. 

 
Een kleine tiental jaren daarna maakte in 1956, op initiatief van bisschop Baeten, een 
beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima een rondtocht door het Bredase bisdom. De 
tocht eindigde op 23 juli 1957 in Moerdijk. Daar kreeg het beeld een plaats in de 
nieuwe parochiekerk. Van 29 september 1960 tot 12 oktober 1960 maakte ditzelfde 
beeld een tweede rondtocht door het bisdom. Het bisdom gaf hiermee gehoor aan 
een oproep van de bisschop van Leiria, waarin Fatima is gelegen. 
 
In het bisdom waren in Breda en Roosendaal kerken toegewijd aan Onze Lieve 
Vrouw van Fatima. Beide kerken zijn inmiddels aan de eredienst onttrokken. 
 
Maria van Fatima 
Maria verscheen in de periode van 13 mei tot en met 13 oktober 1917 zes keer aan 
Francisco Marto (1908-1919), zijn zus Jacinta (1910-1920) en hun nicht Lucia dos 
Santos (1907-2005). De verschijningen vonden steeds op de dertiende van de 
maand plaats in het Portugese dorp Fatima. Maria openbaarde aan de kinderen drie 
geheimen met een profetisch karakter. Eén geheim heeft betrekking op de aanslag 
op de heilige paus Johannes Paulus II op 13 mei 1981. Bij de verschijning op 13 juli 
voorspelde Maria het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. 
 
In 1930 erkende de bisschop van Leiria het bovennatuurlijk karakter van de 
verschijningen. Geleidelijk aan kwamen er bedevaarten naar Fatima op gang. In 
1944 verrees de huidige basiliek. 
 



 

 

Toewijdingen 
Op 31 oktober 1942 wijdde paus Pius XII de wereld toe aan het Onbevlekt Hart van 
Maria. Paus Franciscus vernieuwde deze toewijding op 13 oktober 2013, toen ook hij 
de wereld toewijdde aan het Onbevlekt Hart van Maria. 
 
Het Bisdom Breda werd tweemaal eerder toegewijd aan Maria. Na de oproep hiertoe 
in 1960 van de bisschop van Leira aan alle bisschoppen van heel de wereld, wijdde 
mgr. Baeten het bisdom toe aan het Onbevlekt Hart van Maria. Op 1 januari 2009 
vond nogmaals een toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria plaats, toen mgr. 
Van den Hende de toewijding vernieuwde. 
 
Heiligverklaring 
Op 13 mei 2000 verklaarde de heilige paus Johannes Paulus II Francesco Marto en 
zijn zus Jacinta Marto zalig. Paus Franciscus bezoekt Fatima vanwege het jubileum 
van de verschijningen op 12 en 13 mei 2017. Tijdens dit bezoek zal hij Francesco en 
Jacinta Marto heiligverklaren. 
 
Zij zijn hiermee de jongste heilige niet-martelaren binnen de Kerk. 
 
 

Bron: nieuwsbrief Bisdom Breda 
Redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 

 
 
 
 
 

Mariaviering in ‘s Heerenhoek 

Vanuit de parochiekern ‘s-Heerenhoek en het Ouderenpastoraat Boven de 

Schelde wordt U van harte uitgenodigd voor de Mariaviering op 16 mei, om 
19.00 uur in de H. Willibrorduskerk in ‘s-Heerenhoek. 
 
In deze viering zal het ‘Wees gegroet’ centraal staan. 
 
 
MARIA  
Eeuwen dragen jouw naam in een lange kralenkrans van gebeden en gezangen: 
Troosteres voor bedroefden 
Toevlucht voor zondaars 
Ontelbaar zijn je beelden 
en wie draagt niet je naam? 
Opgehemeld en verguisd 
verheven en verketterd, 
vereerd en geschonden 
Zoals het velen vergaat…. 
 
P. Middelaar 



 

 

De monniken van Schier zijn welkom hier 

Ik weet het, het is een beetje flauw, zo’n rijmende titel. Maar het dekt wel de 

lading van mijn pleidooi. Monniken van Schier, kom naar hier! ‘Hier’ is het 
zonnige zuiden van Nederland, ver weg van de zilte smaak van verdeeldheid 
over de komst van een handvol monniken naar Schiermonnikoog. 
 
 
 
 
 
Tekst: © Annemarie Latour 
 
 

 
 

Vreugde en geluk 
Je zou denken dat de eilanders hun vreugde en geluk niet op kunnen. Een groepje 
optimistische monniken, nog lang niet bejaard, besluit om de oversteek te wagen van 
het vasteland naar ‘Schier’. Daar hopen ze een positieve bijdrage te kunnen leveren 
aan het eiland dat vernoemd is naar hun cisterciënzer voorgangers. 
Maar nee, Schiermonnikoog – het ‘grijze monniken eiland’ – is tot op het bot 
verdeeld. De monniken en hun nieuw te bouwen klooster zijn voor de meeste 
eilanders welkom, maar als puntje bij paaltje komt, toch liever niet op dat ene 
geschikte stuk braakliggende grond, dat de ‘Paardenbak’ wordt genoemd. 
 
Morrende eilanders 
Tja. Stel je voor zeg, dat er aan de rand van de bebouwde kom en verzonken in de 
duinen een heus klooster zou komen. Dat doet natuurlijk afbreuk aan je nabijgelegen 
recreatiewoning. Als je daar een paar weken per jaar zit, wil je uiteraard geen zicht 
hebben op een gebouw dat herkenbaar is als religieuze bestemming. 
Voor je ’t weet, lopen er monniken in je spreekwoordelijke achtertuin te brevieren en 
dringt het geloof ongevraagd je recreatiewoonkamer binnen. Of erger nog: zet de 
gastvrijheid en eenvoud van het monnikenleven je aan het nadenken over je eigen 
bekrompen houding en de luxe van je tweede-woningbezit. 
Vandaar dat er wordt gemord op Schiermonnikoog. Waarom mogen zij daar wel 
bouwen en wij niet? Moet er persé een toren op het klooster als baken voor de 
omgeving? En waar moeten de paarden dan heen die altijd op die plek hun 
rondjes sjokken? 
 
Kom naar het zuiden 
Ik stel daarom voor dat de monniken niet naar het noorden maar naar het zuiden 
gaan. Wees welkom in mijn oude Brabantse stad! Ook daar woonden en werkten 
in een grijs verleden cisterciënzers, weliswaar nonnen, maar daar gaan we niet over 
zeuren. Dat deed keizerin Maria van Brabant, de stichteres van het klooster, ook niet. 
Keer zuidwaarts naar mijn kleine stad en zet hier een duurzaam klooster neer waar 
tijd en ruimte is voor bezinning te midden van de waan van de dag! Schenk deze 
oude stad jullie optimisme, jullie zachtmoedigheid, jullie wijsheid en jullie heerlijke 
trappistenbier! Wees welkom hier, monniken van Schier! 



 

 

Deur open 
En wat Schiermonnikoog betreft? Klop dat zand van jullie voeten, zoals Jezus zijn 
leerlingen voorhield. Dat wisten jullie voorgangers op het eiland trouwens ook al, 
toen zij na de Reformatie niet langer welkom waren. Maar dat terzijde. 
Ik zet de deur in het zuiden alvast open en als jullie het niet erg vinden, leg ik ook 
alvast de eerste steen. Er is ruimte genoeg waar het oude cisterciënzerklooster ooit 
stond. De Brabantse koffie pruttelt, de ‘kuukskes’ staan klaar en de stemming is 
opperbest. Waar wachten jullie nog op? 
 
Meer weten over de monniken op Schiermonnikoog? Kijk dan op hun kloosterwebsite 
of volg de speciale afleveringen van Kruispunt televisie. 
 
 

 
 
 
 
 

 

H. Maria Parochie Walcheren 
 

Een vitale geloofsgemeenschap! 
 

 

 
 



 

 

Roepingenzondag 

Op de vierde zondag van Pasen viert de Rooms-katholieke Kerk ieder jaar de 

Wereldroepingendag. In 2017 is dat op zondag 7 mei a.s. Het thema is: ‘God 
heeft jou voor ogen’. 
 
Op Roepingenzondag wordt wereldwijd 
in alle kerken en kloosters gebeden 
voor roepingen tot het priesterschap, 
het religieuze leven, het diaconaat, het 
pastoraat en het apostolaat. 
 
De parochies in Nederland hebben nu 
en in de toekomst behoefte aan 
pastorale krachten. Die komen er niet 
vanzelf. We zullen er de Heer om 
moeten vragen. 
 
Voor informatie over roepingen kunt 
u terecht op: 
http://www.jekomtalsgeroepen.nl 
  

 
Bovendonk 
Bovendonk is een unieke en zelfstandige rooms-katholieke priester- en diakenopleiding 
onder verantwoordelijkheid van de bisschop van Breda, mgr. dr. Jan Liesen. Ze is 
uniek, omdat ze een opleiding in deeltijd is voor mannen die vanuit hun beroep priester 
of permanent diaken willen worden. 
 
Bovendonk biedt een zesjarige opleiding waarin aandacht is voor pastorale, 
theologische, spirituele en persoonlijke vorming. 
Ben je iemand die: 

• geraakt is door Christus en zijn Evangelie 
• met beide benen in deze tijd staat 
• een open hart heeft voor mensen en vooral voor de zwakkeren in de 

samenleving 
• een frisse kijk heeft op en loyaal is aan de Kerk 
• en een verlangen in zich draagt om priester of diaken te worden? 

 
Neem voor nadere informatie contact op met de rector: telefoon: 0165 - 504277 of 
per e-mail: rector@pdob.nl 
 
 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 

 



 

 

 

 
 
 
■ 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 
 
 
 
 

 
 

Verre doelen bereik je beter samen!! 



 

 

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 12 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. 

 


