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Meimaand, Mariamaand 

In de vitrinekast in de O.L. Vrouwekerk te Vlissingen zijn allerlei afbeeldingen 

van Maria tentoongesteld. 
 
 
 
 
 
Op deze wijze willen wij de bijzondere 
plaats die Maria binnen onze 
geloofsgemeenschap inneemt 
benadrukken. 
 
 
 
 
 
U wordt van harte uitgenodigd om 
naar deze bescheiden 
tentoonstelling te komen bekijken. 
Dat kan zowel voor als na de 
erediensten. 
 

 



 

 

Eerste Heilige Communie in Vlissingen

Afgelopen zondag hebben Damon, Gabriëlla, Guilherme, Jesse, Lana, Leticia, 

Milenna, Robertjairick en Sebas in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen hun 
eerste Heilige Communie gedaan. 
 
Foto’s: Sonja de Rooij 
 
 

 
De kinderen betraden de kerk door onder de fraai versierde 
bogen te lopen 
 

 
De kinderen bidden met pastor Ria Mangnus het Wees Gegroet 



 

 

Rozenkrans centraal in prachtige Mariaviering 

Afgelopen dinsdag werd op initiatief van de beleidsgroep Ouderenpastoraat 

Boven de Schelde en de parochiekern ‘s-Heerenhoek in de Sint 
Willibrorduskerk in 's-Heerenhoek een speciale Mariaviering gehouden waarin 
de rozenkrans centraal stond. 
 
Een mooie vieringen waarin kinderen een belangrijke hoofdrol speelden. Zij plaatsten 
aan het begin van de viering bloemen bij Maria en een misdienaar ontstak bij ieder 
tientje een lichtje. 
 
Zij waren het (een voortrekkersrol) die de ‘tientjes’ mochten opzeggen, waarna de 
parochianen in de kerk invielen tijdens het gebed. 
 
Ria Hoogersteger begeleidde de kinderen en bad bij ieder tientje telkens voor een 
groep mensen uit de samenleving, kinderen, jong volwassenen zieken en ouderen. 
 
Pastoraal werkster Ria Mangnus verzorgde een mooie overweging over Maria. Het 
koor maakte de viering compleet met prachtig gezongen Marialiederen. 
 
Ongeveer 60 personen woonden deze viering in deze mooie kerk bij. 
 
 
 

 

 

Dit Mariabeeld, dat de naam draagt ‘de 
zwarte Madonna’ heeft tijdens de 
Mariaviering altijd een bijzondere 
plaats in de Sint Willibrorduskerk. 
 
Het beeld werd door wijlen pastoor 
Kroon gevonden in een vuilnisbak in 
Den Haag en werd in dezelfde 
toestand meegenomen naar al zijn 
standplaatsen. 
 
Toen hij in 1969 naar ’s-Heerenhoek 
kwam ging het beeld uiteraard met 
hem mee. 
 
Na het overlijden in 1996 bleef deze 
‘Maria uut de vuulbak’ in onze kerk 
achter.



 

 

Geen accommodatie; geen vrijwilligersavond in Vlissingen 

 
 
 

Beste mensen, 
 
Om organisatorische reden zal er dit jaar geen vrijwilligersavond zijn in de H. Maria 
Parochie in Vlissingen. 
 
De Blauwe Zaal in speeltuin Lammerenburg is dit jaar niet beschikbaar op de 
donderdagavond. 
 
Na de sluiting van ‘Het Majoraat’ zijn veel groepen uitgeweken naar andere locaties. 
 
Dit betekende voor de pastoraatsgroep dat wij op zoek moesten naar een andere 
geschikte plek voor onze jaarlijkse bijeenkomst met alle vrijwilligers. 
 
Het is ons helaas niet gelukt om een andere, betaalbare ruimte te vinden in 
Vlissingen en omgeving waar we zelf de catering konden verzorgen. 
 
We zitten echter niet stil en blijven het komend jaar zoeken naar een geschikte 
ruimte. 
 
Langs deze weg willen wij alle vrijwilligers bedanken voor hun onvoorwaardelijke 
inzet voor de H. Maria Parochie in Vlissingen in het afgelopen jaar. 
 
Het is geweldig dat we op zoveel mensen elke keer weer een beroep kunnen doen. 
 
Heel hartelijk bedankt. 
 
 
Namens de pastoraatsgroep, 
Wilma Jacquemijns en Leonie van den Berg 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

H. Maria Parochie Walcheren 
Een vitale geloofsgemeenschap! 

En u leest er wekelijks over in deze nieuwsbrief! 
 

 

 



 

 

 

 
 
UITNODIGING 
 
SACRAMENTSPROCESSIE 

Op 18 juni a.s. trekt voor de 8ste keer de Sacramentsprocessie door de velden 

van Kwadendamme. Een feest van bezinning en beleving in de Pater Damiaan-
parochie. 
 
Onder supervisie van de Bergse choreograaf Merijn Oerlemans zal gedurende de 
processie een moderne versie van het Scheppingsverhaal worden uitgebeeld. 
Daardoor wint de enige en unieke Zeeuwse processie nog meer aan kracht. 
Uiteraard ook weer vaandels, vlaggen, klederdracht, relieken alles ter ere van het Heilig 
Sacrament dat onder het baldakijn wordt meegedragen. Jong en oud zijn 
vertegenwoordigd. 
 
Programma 
13.30 uur Eucharistieviering in ‘t Hof Vreeland aan de Stelsedijk 4 
±15.00 uur van Boerderij naar Bonifaciuskerk 
±16.00 uur Lof. Daarna gezellig samenzijn op het pleintje achter de kerk 
 
Van harte nodigen wij u uit aanwezig te zijn bij deze, voor Zeeland,  unieke 
gebeurtenis. 
 
We horen graag voor 10 juni met hoeveel mensen u aanwezig kunt zijn. Dat kan via de 
email: h.bonifacius@hetnet.nl of telefonisch: 0113-649219 
 
Processiecomité 
Pastoor Fons van Hees 
Vicaris Paul Verbeek 
Leo Grim-Hubrechsen, Jan Braat, Rinus Verbeek en Marga van de Plasse-Nagelkerke 
 
 
 

 

Eerste Heilige Communie in Middelburg 

Op 21 mei zullen tijdens de eucharistieviering in de H.H. Petrus en Pauluskerk 

in Middelburg Chenoa, Gonzalo, Sterre en Zico hun Eerste Communie doen. U 
bent van harte uitgenodigd, de viering begint om 10.30 uur 
 

 



 

 

  
Naar de Oostakker 
 

 
 
 



 

 

 

Gezinsdag geluksvogels! 

Als ouders wil je graag dat je kinderen opgroeien tot gelukkige, evenwichtige 

mensen.  
 
Wanneer je geloof belangrijk voor je is, 
wil je ze die schat ook meegeven. Anna 
Plakas, psycholoog en docent-
onderzoeker aan de vakgroep 
orthopedagogiek van de Universiteit van 
Amsterdam, gaat in op de vraag hoe we 

als ouders ons steentje kunnen 
bijdragen aan een gelukkige toekomst 
voor onze kinderen. Anna Plakas is zelf 
een gelovige moeder van twee jonge 
kinderen en woont in het Bisdom Breda. 

 
 
Uitnodiging 
 
Praktisch 
Datum en tijd  zaterdag 15 juli 2017 van 10.30 tot 18.00 uur. 
Locatie  Conferentiecentrum Bovendonk, Hofstraat 8 in Hoeven. 
Kosten  8 euro per volwassene, kinderen gratis. Inclusief lunch en frietjes. 
 
 
Opgave en programma:  www.gezinengeloof.nl/gezinsdag 
 
Met een speciale workshop voor ouders die hun kind(eren) alleen opvoeden. 
 
 
 
 
 

 
Nieuws voor de nieuwsbrief? 

Mail de redactie 
nieuws@rkwalcheren.nl 

 

 
 
 
Caritascollecten in mei 

In zorgcentrum Ter Reede in Vlissingen heeft de Caritascollecte op 6 mei j.l. 

opgebracht € 26.55. 
 
Op 14 mei werd in de H.H. Petrus en Pauluskerk € 149.55 en in de Onze Lieve 
Vrouwekerk € 142.05 ingezameld voor Caritas. 
 
Alle gevers: hartelijk dank! 
 



 

 

  

 
 
 
■ 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 
 
 
 
 
 
 

 
 

Je kunt een cultuur pas begrijpen, 
als je haar taal spreekt!! 



 

 

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 26 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. 

 


