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Open kloosterdagen op 10 en 11 juni 

Op zaterdag 10 en zondag 11 juni nemen 55 kloosters deel aan de open 

Kloosterdagen. Normaliter zijn kloosters al voor iedereen geopend, maar in dit 
weekeinde zijn de kloosters extra gastvrij. 
 
 
Tekst: Peter Vrancken 
 
 
In dit artikel een selectie van kloosters, waar u op 10 en/of 11 juni een bezoek 
kunt brengen met de bijbehorende contactgegevens. 
 
 
Broeders van Huijbergen (zaterdag 10 en zondag 11 juni) 
Broederhuis Sint Marie 
Boomstraat 28 
Huijbergen 
www.abcfh.nl 
 
 
Zusters van Liefde zondag 11 juni) 
Oude Dijk 1 
Tilburg 
www.scmm.nl 

Fraters CCM (zaterdag 10 juni) 
Gasthuisring 54 
Tilburg 
www.cmmbrothers.org 

 
 
Sint Paulusabdij vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 juni) 
Hoogstraat 80 
Oosterhout (N. Br) 
www.chemin-neuf.nl 
 
 
Klooster Alverna zaterdag 9 en zondag 10 juni) 
Zusters Franciscanessen 
Boekenrodeweg 9 
Aerdenhout 
www.alverna.net 
 
 
 
 

 

H. Maria Parochie Walcheren 
Een vitale geloofsgemeenschap! 

En u leest er wekelijks over in deze nieuwsbrief! 
 

 



 

 

KRO-NCRV herhaalt Geloofsgesprek met mgr. Ernst 

Vanwege het overlijden van mgr. Huub Ernst herhaalt KRO-NCRV op zondag 

4 juni een Geloofsgesprek met de oud-bisschop van Breda. 
 
Het Geloofsgesprek werd eerder uitgezonden in 2011, op zondag 26 juni 
sacramentsdag. 
 
In het interview met Leo Fijen spreekt mgr. Ernst over het priesterschap, de 
eucharistie en de sociale leer van de Kerk. Toen het Geloofsgesprek werd 
opgenomen in 2011 vierde mgr. Ernst zijn 70-jarig priesterjubileum. Hij was toen 94 
jaar oud. 
 
Mgr. Ernst overleed op vrijdag 19 mei op 100-jarige leeftijd. Zijn uitvaart vond 
afgelopen maandag, 29 mei, plaats in Breda. 
 
Het Geloofsgesprek met mgr. Ernst wordt zondag uitgezonden om 10.10 uur op 
NPO2. Ook is het reeds te bekijken via Uitzending gemist. 
 
 
 

 
 
 
 
Caritascollecte 

Op 3 en 11 juni zullen 

Caritascollecten worden gehouden 
in respectievelijk Zorgcentrum Ter 
Reede en de Onze Lieve Vrouwekerk 
in Vlissingen. 
 
De opbrengsten zullen worden 
bestemd voor het Odensehuis in 
Vlissingen, een inloophuis voor 
mensen met (beginnende) dementie. 
 

 

 
Foto: © Peter Vrancken 



 

 

Katholiekleven.nl wil mensen raken 

,,We willen dit jaar nog meer mensen raken met de boodschap van geloof, 

hoop en liefde. We geloven dat dit kan. En we hebben een paar acties om met 
steeds meer mensen in contact te komen.’’ 
 
Daphne van Roosendaal van het videokanaal katholiekleven.nl is duidelijk over de 
doelen in 2017: katholiekleven.nl wil groeien. 
 
In 2016 was het nieuwe videokanaal van de Nederlandse bisschoppen nog volop in 
opbouw. In januari van dat jaar kwamen de eerste video’s op Youtube en startte de 
Facebook pagina. In mei 2016 ging de website www.katholiekleven.nl online. Van 
Roosendaal: ,,Dat is nu een jaar geleden. Sindsdien zijn we gegroeid, maar we willen 
meer. We zien namelijk dat katholiekleven.nl aansluit bij een behoefte. 
 
We krijgen online en als we in gesprek zijn met mensen ontzettend veel positieve 
respons. Mensen herkennen de boodschap van geloof, hoop en liefde, en de 
betekenis daarvan voor zowel kerkelijke als niet-kerkelijke mensen. 
 
Het aspect van de naastenliefde is bijvoorbeeld heel duidelijk herkenbaar in de video 
van het bezoek dat Mgr. Wiertz van Roermond bracht aan een woongroep van 
mensen met een beperking in zijn bisdom. ‘Fijn dat de bisschop ook aan ons denkt,’ 
zegt een van de bewoners. En ook in de teksten en foto’s van paus Franciscus over 
de liefde in het gezin is die boodschap aanwezig. We krijgen online en als we in 
gesprek zijn met mensen ontzettend veel positieve respons. 
 
Het gebruik van social media neemt alleen maar toe. En, heel belangrijk, social 
media zijn voor alle leeftijden. Steeds meer ouderen zijn actief op Facebook en van 
de groep jonger dan veertig jaar is dat ruim tachtig procent. YouTube heeft 
wereldwijd meer dan een miljard gebruikers. Video heeft de toekomst.’’ 
 
‘Nodig katholiekleven.nl uit’ 
,,Heel veel mensen hebben inmiddels kennisgemaakt met katholiekleven.nl. Maar er 
zijn ook heel veel mensen met wie we nog niet in gesprek zijn geweest,’’ constateert 
Van Roosendaal. Een van de dingen die katholiekleven.nl daarom wil doen is 
aanwezig zijn bij activiteiten en bijeenkomsten. ,,Denk aan een parochiedag. Of 
nodig katholiekleven.nl uit voor een inleiding over een social media stappenplan voor 
de parochie.’’ 
 

 
 

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

 
 



 

 

Cursus Diaconale Journalistiek 

Met de cursus Diaconale Journalistiek organiseert het Sint Franciscus-

centrum in samenwerking met de Pater Damiaanparochie in september 2017 
een reeks van vier avonden om parochievrijwilligers hun journalistieke talent te 
laten ontdekken en te verbeteren. 
 
Wiel Hacking is binnen het pastorale team van de Pater Damiaanparochie 
verantwoordelijk voor de portefeuille diaconie. Hij zegt: ,,Zichtbaar maken van de 
diaconie is niet bedoeld om onszelf als kerk op de borst te slaan. Het gaat erom te 
laten zien, dat we mensen van de kerk actief betrokken zijn bij concrete mensen in 
knelsituaties. Dat is immers een van de kerntaken die we vanuit het evangelie te 
vervullen hebben. Bij dit zichtbaar maken van de diaconie kan een cursus als deze 
goede diensten bewijzen.’’ 
 
 
 
 
‘Kneepjes van het vak’ 
Ervaren docenten en vakjournalisten 
leren de deelnemers een aantal 
‘kneepjes van het vak’. Aan de orde 
komen: ‘het nieuwsbericht’, ‘het 
interview’, ‘het beeld bij het nieuws’ en 
‘mijn eigen kanalen’. 
 
De cursus is bedoeld voor 
parochievrijwilligers en pastorale 
krachten die actief zijn in het 
dienstwerk van de kerk aan de 
kwetsbaren in de samenleving 
(diaconie). Op dit vlak gebeuren 
immers veel activiteiten die 
nieuwswaardig zijn. De oefeningen en 
opdrachten zijn erop gericht om de 
initiatieven die er zijn voor de 
medemens beter zichtbaar te maken. 
 

 
Foto: © Wiel Hacking

 
Zichtbare diaconie 
De cursus Diaconale Journalistiek maakt onderdeel uit van het project ‘Parochies aan 
de slag voor kwetsbaren’, dat bedoeld is om de zichtbaarheid van de diaconie in het 
Bisdom van Breda te verbeteren. Projectmedewerker Marc de Koning leidt de cursus. 
Marc: ,,Het is niet altijd vanzelfsprekend om te praten over wat je doet voor de naaste. 
“Zorgen voor elkaar doe je gewoon, daarover praat je niet,” hoor ik nog wel eens. 
Aandacht vragen voelt ongemakkelijk en zeker bij diaconie past bescheidenheid. 



 

 

Als het echter betekent dat je opkomt voor de kwetsbaren, kun je je communicatie maar 
beter zo goed mogelijk organiseren. Dat is ook het uitgangspunt bij deze cursus. We 
gaan mensen leren hoe ze het verhaal zo goed mogelijk kunnen overbrengen.’’ 
 
 
Meer informatie 
Download de folder van deze cursus (PDF) of bezoek de cursuspagina op de website 
van het Sint Franciscuscentrum voor actuele programma-informatie. 
 
Praktisch 
Data  Maandagavonden 4, 11, 18 en 25 september 2017 van 19:00 tot 21:00 uur 
Locatie Willibrorduszaal, Deken Holtkampstraat 9, ‘s-Heerenhoek 
Kosten € 50,= p.p. voor de gehele cursus 
Aanmelding opgave@sintfranciscuscentrum.nl 

(De cursus biedt ruimte aan maximaal 20 deelnemers) 
 
 
 
 

 

Eindredactie nieuwsbrief steunt cursus 
De eindredactie van de nieuwsbrief van de H. Maria Parochie Walcheren onder-
steunt deze cursus van harte en hoopt, dat minimaal één parochiaan aan deze 
cursus gaat deelnemen. 
 
Hopelijk wordt zoveel inspiratie opgedaan, dat op termijn de eindredacteur opgevolgd 
kan worden. Vooralsnog zoeken we nu versterking van de redactie. 
 
Wanneer zich geen versterking aanbiedt, komt het voortbestaan van deze 
parochiële nieuwsbrief in gevaar! Meer informatie: 0118 – 479787. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuws voor de nieuwsbrief? 

Mail de redactie 
nieuws@rkwalcheren.nl 

 

 



 

 

Aardenburg Bedevaartstad 

In de middeleeuwse historie van 

Aardenburg als bedevaartstad was 
‘de lange weecke van Sinxen’ een 
hoogtijd. Processies en ommegangen 
met het beeld van Maria en de reliek 
van het Heilig Bloed waren 
hoogtepunten in de Maria-verering. 
 
Ook dit jaar proberen we die traditie 
voort te zetten. Op woensdag 7 juni 
vindt de jaarlijkse bedevaartdienst in 
Aardenburg plaats met deelname van 
leden van de KBO-afdelingen en 
bewoners van woonzorgcentra uit de 
streek. Daarbij sluit zich ook een grote 
groep bedevaartgangers uit Bergen op 
Zoom aan. De belangstelling ervoor is 
vast en zeker gewekt door vicaris Paul 
Verbeek -al jaren een trouwe bezoeker-. 
Hij gaat tevens voor in de Plechtige 
Bedevaartdienst die om 14.00 uur begint 
in de Heilige Maria Hemelvaartkerk te 
Aardenburg. 
 
En: iedereen is hierbij van harte 
welkom! 
 
 

 
Foto: werkgroep Aardenburg-Bedevaartstad 

 

Bijzondere bedevaart naar Brugge 

De pinksterweek sluiten we in stijl af: Zondag 11 juni is de Bijzondere Bedevaart 

naar Brugge! Hij staat in het teken van schrijver-dichter Guido Gezelle die 
Aardenburg als middeleeuwse bedevaartstad op de kaart zette en de legende van 
Onze Lieve Vrouw met de Inktpot schreef. 
 
Programma 
13.15 uur Vertrek per (eigen) auto vanaf het pastoor Willy Martensplein. 

(Adviesvertrek voor mogelijke fietsers: 12.45 uur.) 
14.00 uur Verzamelen aan de Brugse Kruispoort. En verder: wandeling langs 

het geboortehuis van Gezelle en bezoek aan het Engels klooster waar 
Guido Gezelle stierf, normaal niet toegankelijk. In de prachtig 
gerestaureerde Sint-Annakerk waar Gezelle gedoopt werd en zijn Eerste 
Communie deed, maken we een gebedsmoment en krijgen er een 
bijzondere rondleiding. 

+ 16.45 uur sluiten we af met een drankje en hapje. 
 
Deelnameprijs voor deze bijzondere dag: € 5,- Informatie en opgave: .Marc Moens, 
0117 493125 of 06-51996052. E-mail: marcmoens@zeelandnet.nl of Leo Ducheine, 
0117 492415. E-mail: leoduc@zeelandnet.nl 



 

 

  

 
 
 
 
■ 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 

 
■ Zaterdag 9 en zondag 10 juni 
 Open Kloosterdagen. Lees hier meer over elders in deze nieuwsbrief. 
 
■ Maand juli 

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

 
 

Verwacht geen trouw van nachtegalen, 
die ieder moment een andere roos bezingen!! 



 

 

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 9 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. 

 


