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Pastoor De Maat wijdde iconen in Petrus- en Pauluskerk 

Pastoor drs. Paul de Maat heeft afgelopen zondag in de H.H. Petrus- en Paulus-

kerk in Middelburg een groot aantal iconen gewijd en bewierookt. 
 
Dat is een ritueel volgens bepaalde regels waarbij de iconen worden gewijd met 
wijwater, wierook en stil gebed. Zo’n 35 iconen, voor het merendeel geschilderd door 
parochianen en geloofsgenoten uit andere geloofsgemeenschappen, stonden bij het 
altaar in de kerk. Iconen met afbeeldingen van Christus, Maria, de aartsengelen, Petrus 
en Paulus, Nicolaas en andere heiligen. Pastoor De Maat legde ook de betekenis van 
de iconenwijding uit. Een serene en indrukwekkende plechtigheid. 
 

 
Foto: Gisa Schoonderwoerd 



 

 

Priester en kunstenaar Omèr Gielliet (91) overleden 

Afgelopen zondag, 7 mei, is in zijn huis naast de Barbarakerk in Breskens de 

alom geliefde priester en kunstenaar Omèr Gielliet overleden. Hij zou komende 
zondag 92 jaar zijn geworden. 
 
 
Tekst: Peter Vrancken 
 
 
 

 
Foto: © Peter Vrancken 

 
Vorig jaar augustus bezocht ik Omèr Gielliet nog in zijn knusse woning, naast de 
Barbarakerk. Daar vertelde hij vooral over zijn soms onorthodoxe optreden. Jaren 
geleden baarde Omèr Gielliet immers opzien door vluchtelingen en asielzoekers in zijn 
woning op te nemen. Jaren later kregen zij een verblijfsvergunning en vertrokken naar 
eigen huisvesting. Maar het contact met Omèr Gielliet bleef. Sterker nog, op hoge 
leeftijd had Omèr Gielliet hulp en ondersteuning nodig. De destijds door hem 
opgevangen mensen verzorgden dat. Ze beschikten zelfs over zijn bankpas om geld te 
pinnen. Het vertrouwen van Omèr Gielliet in de medemens was grenzeloos. 
 
Zeeuws Vlaming 
Omèr Gielliet werd op 14 mei 1925 geboren in Biervliet. Een kwart eeuw later, 5 juni 
1950, werd hij tot priester gewijd en verliet hij de provincie Zeeland vanwege een 
benoeming tot kapelaan in de provincie Noord Brabant. Dat was voor korte tijd, want 
Gielliet keerde al spoedig terug naar het voor hem zo vertrouwde Zeeuws Vlaanderen. 
Hij werd benoemd tot kapelaan in Clinge, daarna in Sas van Gent en Oostburg om 
terecht te komen in Oostburg. Later, in 1969, werd hij tot pastoor benoemd in Breskens. 



 

 

Nadat Omèr Gielliet 70 jaar werd, ging hij op 1 augustus 1995 met emeritaat, maar hij 
bleef wonen in het huisje naast de Barbarakerk in Breskens. Een plek, waar iedereen 
welkom bleef. De deur stond immers letterlijk en figuurlijk altijd open. Oud-bisschop Tiny 
Muskens bezocht Omèr daar nog eens en ook oud-bisschop Huub Ernst was ooit te 
gast in de Barbarakerk van Omèr Gielliet. 
 
Beeldhouwen 
Omèr Gielliet ontpopte zich als een 
rasbeeldhouwer. Uit hout sneed hij 
fraaie beelden, waaronder bijvoorbeeld 
de werken van Barmhartigheid Deze 
zeven elementen kregen vorig jaar, aan 
het einde van het Jaar van 
Barmhartigheid, een prominente plaats 
in deze nieuwsbrief. 
 
 
Het Barbarakerkje in Breskens is een 
bezoek waard. Het herbergt ontzettend 
veel houtsculpturen van Omèr Gielliet. 
Sterker nog, enkele uitzonderingen 
daargelaten, alle houten voorwerpen in 
de Barbarakerk zijn van de hand van 
oud-pastoor Omèr Gielliet. Het kerkje is 
zeker een bezoek waard! 
 
 
In september 2015 werd Omèr Gielliet 
koninklijk onderscheiden vanwege zijn 
grote kerkelijke en maatschappelijke 
verdiensten. 
 
 

 
Prachtige houtsculptuur in de 
Barbarakerk       Foto: © Peter Vrancken 

 
Schrijven 
Omèr Gielliet mag dan vooral bekendheid genieten als pastoor en kunstenaar, hij heeft 
ook nog meer dan twintig boeken (boekje De kruisweg der mensen is zelfs in het 
chinees uitgegeven), reisverhalen, dagboeknotities en gedichtenbundels geschreven. 
Daarnaast was hij filosoof, reiziger, milieu-activist, helper van vluchtelingen en een 
prachtig mens! In 2015 verscheen van de hand van kunsthistoricus Ton Bakker een 
boek over Omèr Gielliet als priester en kunstenaar. Binnenkort verschijnt van dezelfde 
auteur een tweede boek over Gielliet, die er zelf aan heeft meegewerkt. Ton Bakker 
noemde de overleden pastoor eerder deze week voor de microfoon van Omroep 
Zeeland radio ,,een icoon.’’ 
 
 
Uitvaartplechtigeid 
De plechtige uitvaartdienst vond vanmorgen, vrijdag 12 mei, plaats in de H. Barbarakerk 
in Breskens. Aansluitend is Omèr Gielliet in besloten kring begraven. 



 

 

Toeristenkerk Dishoek viert vanaf zondag weer wekelijks 

Voor de toeristenkerk in Dishoek begint komend weekeinde het nieuwe seizoen 

weer met wekelijkse vieringen. 
 
 
Tekst: Peter Vrancken 
 
 
Iedere zondag tot en met 10 september is er een viering in de Emmauskerk in Dishoek. 
Bovendien is er op donderdag 25 mei, Hemelvaartsdag, ook een viering. Alle vieringen 
beginnen om 10.00 uur. 
 
De werkgroep is er opnieuw in geslaagd om voor iedere viering een koor te strikken. 
Koren uit de directe omgeving als Cantate Domino uit Middelburg, het gemengd koor 
van de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen, maar ook L’Esprit uit Goes, Orpheon uit 
het Belgische Brasschaat en zelfs soliste Mariska Wisse uit Rome zullen in het 
komende toeristenseizoen hun opwachting maken in Dishoek. 
 

 
Foto: © Peter Vrancken 

 
Adressen toeristenkerken Walcheren 
Emmaüskerk    Westerscheldelaan, Dishoek 
 
St. Catharinakerk   Bosweg 48, Zoutelande (start 4 juni) 
 
Toeristenkerk Vrouwenpolder Fort den Haakweg, Vrouwenpolder 
 
 



 

 

Stichting Schuldhulpmaatje Middelburg officieel van start 

Met de uitreiking van certificaten door wethouder Chris Simons (VVD) die onder 

meer armoedebeleid in zijn portefeuille heeft, is de Stichting Schuldhulpmaatje 
Middelburg (SHM) gisteravond (donderdag 11 mei) met financiële steun van de 
gemeente Middelburg en het Oranjefonds officieel van start gegaan. 
 
Middelburg is daarmee de eerste Zeeuwse afdeling van de landelijke Vereniging 
Schuldhulpmaatje. 
 
 
Tekst: Peter Vrancken 
 
 
De Vereniging Schuldhulpmaatje is enkele jaren geleden als een initiatief vanuit de 
christelijke kerken ontstaan. In Middelburg participeren daarin behalve de Rooms 
Katholieke kerk ook de Christelijk Gereformeerde Kerk (Gasthuiskerk), de Koorkerk, de 
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (Kruiskerk) en de Centrale Diaconie van de 
Protestantse Gemeente Middelburg. 
 
Doel is om in samenwerking met andere organisaties op dit terrein mensen met een 
schuldenproblematiek te helpen. Het maatje kan daarbij de hulpvrager actief met raad 
en daad terzijde staan en neemt daarvoor ook alle tijd. Preventie speelt een grote rol 
maar ook de nazorg bij iemand die net een traject in de schuldsanering heeft doorlopen, 
is van belang. 
 
De maatjes hebben een gedegen training achter de rug en zullen bij de begeleiding van 
de cliënten ook kijken naar de vraag: hoe kan een verandering in het uitgavenpatroon 
worden bewerkstelligd? Met andere woorden: hoe blijft iemand schuldenvrij? 
 
Schuldenproblematiek 
De schuldenproblematiek neemt in Nederland steeds meer toe en ook in Middelburg is 
dat aan de orde. Naar schatting één op de vijf huishoudens kampt in onze gemeente 
met ernstige schulden. Een doelgerichte benadering in de vorm van een actieve 
begeleiding door een maatje van SHM kan voorkomen dat het van kwaad tot erger 
wordt. 
 
Zulke mensen behoeden voor financiële rampspoed is in de eerste plaats in het belang 
van de betrokken personen zelf: Zij krijgen immers weer perspectief op een toekomst 
zonder schulden. Maar het is ook van voordeel voor elke gemeente en dus voor onze 
samenleving als geheel, wanneer het aantal mensen dat in een schuldsaneringstraject 
zit, gaat dalen. 
 
Vandaar dat de gemeente Middelburg de SHM met een subsidie ondersteunt en ook 
het Oranje Fonds, dat zich ten doel stelt de sociale samenhang en participatie in onze 
samenleving te bevorderen, draagt de stichting met een flinke bijdrage een warm hart 
toe. 
 
Het bestuur van de Stichting Schuldhulpmaatje Middelburg staat onder leiding 
van Hans van Poll. 
 
 
Foto’s van de uitreiking va\n de certificaten vindt u op de volgende pagina ►►►



 

 

 

 
Hans van Poll, voorzitter van Schuldhulpmaatjes Middelburg, ontvangt de startpapieren 
van Peter Rijsdijk, directeur van de Landelijke Vereniging Schuldhulpmaatjes 

Foto: © Peter Vrancken 
 

 

 
De Middelburgse schuldhulpmaatjes, die donderdagavond van wethouder Chris Simons 
(midden) hun certificaat ontvingen.             Foto: © Peter Vrancken



 

 

Afscheid Vinus Matthijsse als penningmeester van CARITAS 

Afgelopen woensdagavond, 10 mei, heeft het CARITAS-bestuur tijdens een 

vergadering afscheid genomen van penningmeester Vinus Matthijsse, die deze 
functie maar liefst veertien jaar heeft bekleed. 
 
 

 
Caritasvoorzitter Hans van Poll overhandigt de scheidende penningmeester Vinus 
Matthijsse een fraaie bos bloemen als blijk van waardering voor zijn grote verdiensten 
voor Caritas.                  Foto: Marja Dobbelaer 
 
 
Boekhoudersrol 
Bij een penningmeester kan het gevaar opdoemen dat die een wat overtrokken 
‘boekhoudersrol’ gaat spelen en alleen op de centen let. Daarvan was bij Vinus in het 
geheel geen sprake. Zeker, in de lange tijd waarin hij de functie heeft vervuld, heeft 
Vinus nauwgezet de financiën van CARITAS beheerd. De verslaglegging naar het 
bisdom toe gebeurde op een manier waarvan je mag hopen dat men daar van elke 
CARITAS-instelling de gegevens zo krijgt aangeleverd. 
 
Maar Vinus is nooit uit het oog verloren van wie hij de gelden beheerde en voor wie die 
waren bedoeld. Betrokkenheid bij de doelstellingen van CARITAS – de medemens in 
nood (veraf of dichtbij) bijstaan – is altijd een leidraad geweest bij zijn handelen. Als het 
verantwoord was om iemand met een geldbedrag uit de nood te helpen, dan gebeurde 
dat ook. Een echte CARITAS-man dus! 
 
 
 

Lees verder op de volgende pagina ►►► 



 

 

 
Dat kwam ook tot uitdrukking bij de diverse ‘markten’ voor de verkoop van boeken of 
schilderijen, die hij heeft georganiseerd. Zo heeft hij in de ware zin des woords 
gesjouwd voor het CARITAS-werk. (Zijn engagement zien we trouwens ook bij zijn inzet 
voor Terre des Hommes.) 
 
En wanneer een dag na zijn aftreden de Stichting Schuldhulp Middelburg van de 
landelijke vereniging Schuldhulpmaatje haar certificaat ontvangt, is het goed als we ons 
realiseren dat het Vinus Matthijsse was die aan de wieg stond van het initiatief om de 
R.K. CARITAS en enkele protestantse diaconieën op Walcheren voor het genoemde 
doel bij elkaar te brengen. Een proces dat in het begin moeizaam verliep maar door zijn 
aanhoudende betrokkenheid uiteindelijk toch tot een goed einde kwam! 
 
Vinus was vanaf het najaar 2003 CARITAS-penningmeester van de H.H. Petrus- en 
Paulusparochie in Middelburg, maar sinds 2010, toen de beide parochiekernen 
Vlissingen en Middelburg werden samengevoegd, van de H. Maria Parochie Walcheren 
als geheel. Dat het samengaan van de CARITAS-instellingen in die beide parochie-
kernen op een heel ordentelijke manier en ook in een harmonieuze sfeer is tot stand 
gekomen, is niet in de laatste plaats de verdienste van de penningmeester geweest. 
Het CARITAS-bestuur spreekt dus nogmaals zijn welgemeende dank uit voor de grote 
bijdrage die Vinus Matthijsse in zijn lange tijd als penningmeester aan het CARITAS-
werk heeft geleverd. 
 
Opvolger 
Het doet ons tegelijkertijd deugd te kunnen melden dat wij een nieuwe penningmeester 
hebben gevonden:  we heten Corneille Moison uit Vlissingen van harte welkom in onze 
gelederen (die door zijn toetreden ook een verjonging ondergaan!) en wensen hem veel 
succes. 
 
Namens het CARITAS-bestuur, 
Hans van Poll, voorzitter 

 
 
 
 
 

 
Nieuws voor de nieuwsbrief? 

Mail de redactie 
nieuws@rkwalcheren.nl 

 



 

 

Schoolexamens zijn weer begonnen 

Deze week zijn de eindexamens van de middelbare scholen weer begonnen. 

 
Dat is voor hen een belangrijke en spannende tijd. De redactie van de nieuwsbrief van 
de H. Maria Parochie Walcheren wenst alle jongeren heel veel succes toe. 
 
Laten wij als parochiegemeenschap bidden om zegen over jullie toekomst! 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
  
 

H. Maria Parochie Walcheren 
 

Een vitale geloofsgemeenschap! 
 

 

 
 



 

 

 

Uit het notulenboek van het Kerkbestuur te Middelburg 
Nadat op 24 Mei 40 een voorloopige bespreking was gehouden, vergaderde het 
voltallige kerkbestuur met haar voorzitter, de Z.E.H. Pastoor J A Voorham  op 31 Mei 
40, teneinde een acte op te maken van ’t geen op 17 Mei 40 verloren ging door branden 
en van ’t geen gered is kunnen worden. 
 
Op 17 Mei 1940 verbrandden onze kerk, pastorie, zusterhuis op de Burgt, School op de 
Wal, ons winkelpand in de Lange Delft, de kosterswoning en de bibliotheek. Gered 
werden het miraculeus schilderij van O.L.V. v.d. Polder, het beeld van O.L.V. van 
Lourdes dat ongeschonden stond temidden van de ruïne bij de Eerw. Zusters, … (…) 
 
(…) Later bleek, dat ook het Tabernakel in de kerk onbeschadigd was gebleven, zoodat 
de twee grote cibories eveneens ongeschonden teruggevonden werden. Het Ons Heer 
was bijtijds op dienzelfden vrijdagmorgen, 17 Mei, overgebracht naar de kapel te 
Domburg.  (…) 
 
(…) Het archief, dat zich bevond in een archiefkast in de Pastorie, was door Pastoor 
reeds bij het uitbreken van de mobilisatie in Sept 39 in twee kisten gepakt, geplaatst 
gelijkvloers in de bibliotheek bij den uitgang zoodat ze bij event. brand gemakkelijk en 
spoedig gered kan worden, doch door deze onvoorziene ontzettende branden was 
niemand in staat die te redden. 
 
 
 
 

 

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

 
 
 
 
 



 

 

 

 
1947 - 2017 
 

Katholiek Vrouwengilde Vlissingen bestaat 70 jaar 

Op zondag 21 mei hoopt het KVG stil te staan bij dit jubileum in de viering van 

10.00 uur in de Onze Lieve Vrouwekerk. 
 
Na de viering biedt het bestuur van het KVG alle aanwezigen een kopje koffie, thee en 
gebak aan op het Martinusplein in de kerk. Voor de leden is er ‘s middags een feestelijk 
samenzijn. 
 
De afdeling Vlissingen van het Katholiek Vrouwen Gilde is opgericht in 1947. Er is vanaf 
de oprichting van het KVG tot nu veel veranderd in het leven van vrouwen. Bestond het 
leven van de vrouw destijds vnl. uit de zorg voor het gezin en het huishouden.  
Tegenwoordig hebben de meeste vrouwen naast hun gezin en huishouden een 
betaalde baan. 
 
Toen de vereniging werd opgericht was één van de doelstellingen om vrouwen een 
gelegenheid te bieden zich verder te ontwikkelen. Inmiddels is die doestelling bereikt! 
Wij zijn nu een eigentijdse katholieke vrouwenorganisatie, die openstaat voor alle 
vrouwen die behoefte hebben om in deze drukke tijd een moment voor zichzelf te 
kiezen. 
 

 

Jaarprogramma 
Wij bieden onze leden een 
jaarprogramma aan waarin het bestuur 
gekozen heeft voor contact en 
ontspanning, creativiteit en zinvolle 
vrijetijdsbesteding, bewustwording en 
vorming. 
 
De afdeling Vlissingen onderhoudt, 
sinds de opheffing van het provinciaal 
KVG, nauwe banden met de afdeling 
Terneuzen.

Bezoek aan zomermarkt Westkapelle 

 
Bent u na het lezen van dit artikel nieuwsgierig geworden dan nodigen wij u uit om 
vrijblijvend eens een bijeenkomst bij te wonen.  
 
Voor informatie of het aanmelden als nieuw lid kunt u terecht bij Leonie van den Berg. 
Telefoon: 0118-419841 
 
Secretariaat afdeling Vlissingen 
Burgemeester Van Woelderenlaan 6  4382 CM  Vlissingen 
Telefoon: 0118-419841    NL27 ABNA 0564 5289 19 



 

 

 

 
 
 
■ 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. 

 
■ Woensdag 17 mei 

In 1940 bombardeerden de Duitsers Middelburg. Door brand werden onder meer 
de R.K. kerk, pastorie, zusterhuis op de Burgt, School op de Wal, ons winkelpand 
in de Lange Delft, de kosterswoning en de bibliotheek verwoest. 

 
■ 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 

 
■ Maand juli 
 Deze maand zijn er geen weekvieringen in de Emmanuelkapel in Vlissingen. 
 
■ Maand augustus 

Deze maand zijn er geen weekvieringen in de kapel van de H.H. Petrus en 
Pauluskerk in Middelburg. 

 
 
 

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

 
 

Verreweg de meeste wrijvingen in ons 
dagelijks leven worden veroorzaakt door het 

feit dat we de verkeerde toon aanslaan!! 



 

 

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 19 mei 2017! 
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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. 
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Wanneer u ons foto’s stuurt kunnen wij deze uitsluitend plaatsen, wanneer daarvoor geen rechten 
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‘Bron: digitale nieuwsbrief R.K. Walcheren.nl’ 
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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 
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