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Uitvaart mgr. Ernst op maandag 29 mei 

De pontificale uitvaart van mgr. Ernst vindt plaats op maandag 29 mei 2017 om 

11.00 uur in de H. Antoniuskathedraal, Sint Janstraat 8 in Breda. 
 
De begrafenis zal aansluitend plaatsvinden in het graf van de bisschoppen van Breda 
op de begraafplaats ‘Zuylen’, Haagweg 332 in Breda. 
 
Op zondag 28 mei, van 17.00-19.00 uur, is de overleden bisschop opgebaard in de 
kathedraal en zal er gelegenheid zijn om afscheid te nemen. Aansluitend begint het 
kerkelijk avondgebed voor de overleden bisschop. 
 
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren vóór het avondgebed en de uitvaart in de 
kathedraal. 
 
Liever geen bloemen. In plaats daarvan graag uw donatie voor de, door mgr. Ernst 
opgerichte, ‘Priester- en diakenopleiding Bovendonk’ te Breda op rekening NL93 INGB 
0002 5806 80. 
 
Correspondentieadres 
Bisdom van Breda 
Veemarktstraat 48 
4811 ZH Breda 
 
 
 

Bron: nieuwsbrief Bisdom van Breda 
Redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 



 

 

Reactie bisschoppenconferentie op het overlijden van mgr. 
Ernst 

Van collega bisschop Jan Liesen, de huidige bisschop van Breda, kreeg de 

Bisschoppenconferentie het droevige bericht dat monseigneur Ernst, emeritus 
bisschop van Breda, vrijdagavond 19 mei 2017 is overleden. 
De bisschoppen voelen zich verbonden met bisschop Huub Ernst en bidden de 
komende dagen voor zijn zielenrust. 
 
De voorzitter van de bisschoppenconferentie, mgr. Van den Hende, laat in een reactie 
weten: ,,Tot op hoge leeftijd was bisschop Huub Ernst vitaal en betrokken op zijn 
bisdom, de kerkprovincie en op de samenleving als geheel. Bijna vijftig jaar geleden 
werd hij tot bisschop gewijd. Onlangs nog mochten wij hem feliciteren bij zijn 
honderdste verjaardag. Bisschop Ernst was onze oudste broeder in het bisschopsambt, 
met een groot hart voor diaconie en voor het vredeswerk.’’ 
 

Bron: nieuwsbrief Bisdom van Breda 
Redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 

 

Rondgang beeld Maria van Fatima 
In de periode van 13 mei tot 13 oktober 2017 is het beeld van Maria van Fatima te 
gast in de parochies van het vicariaat Breda en het vicariaat Middelburg. 
 
In 1956 maakte, op initiatief van bisschop Baeten, een beeld van Onze Lieve Vrouw van 
Fatima al eens 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. 
 
Op 12 en 13 augustus is het beeld in de basiliek van Hulst. 
 

 

Bruggen bouwen…   Eilanden van Hoop in San Salvador 

Dit jaar heeft de Vastenaktiewerkgroep van de H. Maria Parochie Walcheren 

geld ingezameld voor een project in San Salvador. San Salvador is de meest 
gewelddadige stad ter wereld. Een aantal katholieke organisaties slaat de handen 
ineen en werkt aan veilige eilanden in deze zee van geweld. Eilanden van hoop en 
vrede! 
 
Het bedrag dat we tot nu toe opgehaald hebben is € 6.874,69. We zijn hier enorm blij 
mee ! Dit geld is ingezameld door kinderen op school, door uw bijdragen in de 
offerzuilen, door uw overboekingen op de vastenaktie rekening, etc. Heel hartelijk dank 
voor uw gaven !  
 
2015:  € 11.317,55     
2016:  €   5.313,25 
 
Vastenaktiewerkgroep H. Maria Parochie Walcheren 



 

 

Iconen van Sanny Pruijsers in vitrinekast Middelburg 

Deze zomer opnieuw aandacht voor iconen in de vitrinekast in de H.H. Petrus-en 

Pauluskerk in Middelburg. 
 
 
Tekst en foto: Nicolette Meulenbroek 
 
 
Deze iconen zijn geschilderd door Sanny Pruijsers. Als u belangstelling hebt voor een 
van de iconen, kan zij er eventueel een voor u schilderen. U kunt haar bellen op 
telefoonnummer 0118 – 479349. 
 
 

 
 
 
 
  
 

H. Maria Parochie Walcheren 
Een vitale geloofsgemeenschap! 

En u leest er wekelijks over in deze nieuwsbrief! 
 

 

 



 

 

Iets moois bij de kapel van Binderen 

Ik had er verhalen over gehoord. Vroeger – ja, vroeger – vond er wel eens een 

openluchtmis plaats op het processieveld bij de kapel van Binderen. De weide ligt 
er sindsdien verlaten bij. Maar vorige week gebeurde er iets moois. Maria werd, 
75 jaar na het oprichten van de kapel, opnieuw toegezongen onder de hemel van 
Binderen. 
 
 
 
 
 
Tekst: © Annemarie Latour 
 
 

 
 
 
 
 

 
(foto: Annemarie Latour) 
 

 

 
Iets moois 
Zoals het een slimme vrouw betaamt, 
vier je een feest het liefst buiten de deur. 
Vandaar dat het jubileum aan de 
overkant van de smalle Abdijlaan werd 
gevierd, op de processieweide. Ik moet 
zeggen: er was veel moeite voor 
gedaan. Het hobbelige veld was 
geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid, er 
stonden tenten om iedereen droog te 
houden en de rode loper was uitgerold. 

 
Toe maar, moet hulpbisschop Rob 
Mutsaers hebben gedacht bij het 
voorgaan in de viering. Die Helmonders 
doen het zo gek nog niet wanneer het 
op een feestje bij hun kapelleke 
aankomt. ,,U hebt hier iets moois in 
handen’’, zei hij dan ook tegen de ruim 
300 gelovigen, “maar dat wist u 
natuurlijk allang.’’ 
 

 
(foto: Annemarie Latour) 

 
 
 



 

 

Skon plekske 
Jazeker, dat weten de Helmonders allang. Binderen is al 75 jaar een ‘skon plekske’ 
voor wie bij deze Brabantse Maria, ‘lelie onder de doornen’, een kaarsje wil branden of 
een moment van rust en stilte zoekt. Ik kom er ook wel eens om even tien minuten bij te 
tanken of gewoon omdat ik er toevallig voorbij fiets. Maar wat is toeval? 
 
Zo las ik ‘toevallig’ dat er op Moederdag een openluchtmis zou plaatsvinden op het 
processieveld. Als kind vond ik het al een fascinerend veld: omringd door een 
beukenhaag en afgesloten met een toegangshek. Aan het eind was een verhoging te 
zien waarop een stenen altaar stond tegen een achtergrond van hoge loofbomen. Zo’n 
plek heeft iets magisch. Iets moois. 
 

 
(foto: Annemarie Latour) 

 

 
Mooi toeval 
Mooi was ook de anderhalf uur 
durende viering. Begeleid door de 
scouting en twee gildes, compleet met 
vaandel-dragers, kwam de 
hulpbisschop het veld op. Mannenkoor 
Camillo deed een vocale duit in het 
zakje, het zonnetje scheen, en de 
regen plensde pas naar beneden toen 
na afloop iedereen de koffie op had. 
Alsof dat prettige toeval niet genoeg 
was, stond er na afloop van de 
viering naast het processieveld een 
ijskarretje waar de ijscoboer gratis 
ijs uitdeelde. Ik vroeg hem waarom hij 
dat deed, waarop hij als antwoord gaf: 
,,Ik kreeg van Maria de boodschap 
dat zij hier op Moederdag te vinden 

zou zijn. Dus als zij het vraagt, 
dan luister ik.’’ 
 
Mooi toch? 

 
(foto: Annemarie Latour) 
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KVG vierde 70-jarig bestaan 
 

 

Afgelopen zondag 21 mei jl. heeft het Katholiek Vrouwen Gilde haar 70 jarig 

jubileum gevierd. 
 
 
Tekst: Leonie van den Berg 
 
 
Deze feestelijke dag begon met een woord - en communieviering in de Onze Lieve 
Vrouwekerk in Vlissingen. Voorganger was Gerard Wortman, organist Arie de Reuver 
en het Caeciliakoor zorgde voor muzikale ondersteuning. Leden van het KVG 
verleenden ook hun medewerking aan deze viering. 
 
Onder de aanwezigen in de kerk waren ook enkele bestuursleden van de afdeling van 
het KVG Terneuzen.  Aan het einde van deze dienst werden alle aanwezigen in de kerk 
door het bestuur van het KVG uitgenodigd voor een kopje koffie en thee met gebak. 
 
Om 12.00 uur werden de leden van het KVG verwacht in Huys ter Schelde in Vlissingen 
waar een koffietafel klaarstond. 
 
Halverwege de middag kregen de aanwezigen onverwacht bezoek van dr. Alphons 
Ariëns. Hij nam ons mee terug in de tijd waarin het Katholiek Vrouwen Gilde ontstaan is. 
 
Het Katholiek Vrouwengilde kwam voort uit de R.K. Vrouwenbond. De R.K. 
Vrouwenbond werd in 1913 opgericht door enkele vrouwen naar een concept van de 
priester dr. Alphons Ariëns en was een federatie van diocesane vrouwenbonden. 
 
De doelstelling van het KVG was toen ‘de vrouw haar taak als christenvrouw meer 
bewust te doen worden, zowel t.a.v. haar persoonlijke leven als met betrekking tot haar 
plaats in maatschappij, gezin en kerk’. (Katholiek Documentatie Centrum) 
 
Dit stuk geschiedenis sloten we af met een lied, geschreven door pastor Ed Visser. 
 
Daarna legde Ineke de Boer (penningmeester) in dichtvorm het KVG nog een keer 
onder het vergrootglas. Onze voorzitter Wilma Jacquemijns sloot deze 
jubileumbijeenkomst af. 
 
 

 

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

 



 

 

Jubileum KVG in beeld 
 

 
‘Alphons Ariëns’.        

      Foto Margreet de Beer 
 
 

 
Koffietafel. 

Foto: Leonie van den Berg 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wie jarig is, trakteert. 

Foto: Sonja de Rooij 
 

 
 
 
 

 
 

 
Nieuws voor de nieuwsbrief? 

Mail de redactie 
nieuws@rkwalcheren.nl 

 

 



 

 

Bijzondere viering Ovezande: in de Klomppop festivaltent 

Op zondagmorgen 28 mei 9.30 uur is de wekelijkse kerkdienst op een bijzonder 

locatie. Niet in het kerkgebouw, maar in de tent op het festivalterrein 
(voetbalveld). Gezeten aan picknicktafels en op stoelen kunt u genieten van de 
speciale viering waarin pastoor Fons van Hees voor zal gaan en waar live 
artiesten voor de liederen en de muziek zal zorgen. 
 
Volgens de voorzitter van de parochiekern, Ad Schenk, is de katholieke parochiekern al 
jaren actief om door activiteiten midden in de Ovezandse/Bevelandse samenleving te 
staan. Vandaar dat nu extra aansluiting wordt gezocht met het Ovezandse spectakel 
van het Klomppop festival en Straatfestival. Dat gebeurt al door jaarlijks tijdens 
Straatfestival de kerk open te stellen voor een fraaie tentoonstelling. Dit jaar is deze 
gewijd aan het Heilige Hart, zeker weer de moeite waard. Dit jaar is er voor het eerst 
een extra verbinding gelegd door op het festivalterrein de kerkviering te houden. 
 

 

 
De akoestische popband SENSE, 
bestaande uit Luc Oggel en Annemieke 
van de Weele (foto), verzorgt de muziek. 
SENSE speelt eigen geschreven liedjes, 
afgewisseld met de bekende hits van 
toen en nu. 
 
Normliter treedt SENSE op tijdens 
allerlei soorten gelegenheden zoals: 
festivals, feestjes, in restaurants en 
cafés, bij openingen, in de achtertuin of 
huiskamer of tijdens presentaties en nu 
ook tijdens een heuse 
eucharistieviering. 

 
 
De parochiekern Ovezande nodigt iedereen en ook alle kinderen en hun familie van 
harte uit om hiervan te komen genieten! In deze viering zal er vanwege de meimaand 
speciale aandacht uit gaan naar Maria. 
 
Wij vragen dan ook aan alle kinderen om hiervoor een bloemetje/veldboeketje mee te 
nemen. Tijdens de viering mogen de kinderen werken aan een puzzel-kleurplaat. Deze 
kan ingeleverd worden voor een leuke attentie. 
 
Na de viering is iedereen van harte uitgenodigd voor een bakje koffie met wat 
lekkers. 
 
 

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



 

 

  
  

 
 
 
 
■ 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 Emmanuëlkapel 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 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vertel je probleem nooit aan een ander, 
het werkt immers net als een sneeuwbal die 
van een berg afrolt, het wordt steeds groter!! 



 

 

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 2 juni 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. 

 


