
NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN  

 
   

  
Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament in Zeeland  

Op donderdag 15 juni 2017 is er aanbidding van het Allerheiligst Sacrament 

in de Zeeuwse parochies. Een overzicht.  

  6 -   9 uur  H. Henricuskerk      Clinge  

  9 - 10 uur H. Willibrordusbasiliek     Hulst   

10 - 12 uur  H. Eligiuskerk       Oostburg   

12 - 13 uur  Emmaüskerk       Terneuzen   

13 - 15 uur  H. Martinuskerk      Kloosterzande   

15 - 17 uur  Kapel O.L.V. ter Eecken    Kapellebrug   

17 - 18 uur  H. Maria Magdalenakerk    Goes   

18 - 19 uur  H.H. Petrus en Pauluskerk   Middelburg   

19 - 20 uur  H. Willibrordusbasiliek     

  

Hulst  

 

De Aanbidding is in Nederland vele jaren min of meer 

weg geweest. De laatste jaren zie je in steeds meer 

parochies dat de Aanbidding weer wordt opgepakt. De 

vorm kan heel eenvoudig. Op een vastgestelde tijd 

komt men samen. Een priester of diaken stelt het 

Allerheiligst Sacrament in de monstrans uit. Iedereen 

knielt neer. Een aanbiddingslied wordt gezongen. 

Daarna is het gewoon stil. Men bevindt zich in de 

tegenwoordigheid van Christus en kan zich in gebed tot 

de Heer richten. Na een bepaalde tijd wordt met een 

lied en de aansluitende zegen met het Allerheiligst 

Sacrament de Aanbidding afgesloten.  
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            Petrus en Pauluskerk  

  
  

     

  
          Onze Lieve Vrouwekerk 

                           

  
   Dishoek  

  
     Domburg  

  
      Vrouwenpolder  

  
                Zoutelande 

  



Cantate Domino zingt in basiliek van Hulst   

Het gemengd koor van de H.H. Petrus en Pauluskerk uit Middelburg, Cantate  

Domino, zal op 18 juni (Sacramentsdag) de eucharistieviering in de 

Willibrordusbasiliek aan de Steenstraat 2 in Hulst muzikaal verzorgen.  

  

De vaste gezangen zijn genomen uit de Missa Petri et Pauli. Daarnaast zal ook het 

Locus Iste van Anton Bruckner worden gezongen en ook zal muziek van onze 

beroemde Nederlandse componist Bernard Huijbers worden uitgevoerd.  

  

De organist van het koor is Peter van den Heuvel. Het koor staat onder leiding van 

dirigent Carlos D’hert.  

  

De viering in de basiliek van begint om 11.00 uur en voorganger is vicaris drs. 

Wiel Wiertz.  

  

 

  
  
  
  

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

  

  
  

  
Foto: Luc van den Hemel  

  



Uitvaartonderneming Jobse viert 15 jarig bestaan  

Dit doet zij door o.a. lezingen te organiseren, maar ook door de werknemers 

de mogelijkheid te bieden door zich(verder) te verdiepen in verschillende 

'overtuigingen'.  

Tekst en foto: Jeannette Vrancken  

Daarom werd enige tijd geleden contact gezocht met de Pastores van de Heilige 

Maria Parochie Walcheren.  

Afgelopen dinsdag, 6 juni, werd er daarom dan ook een informatiemiddag 

georganiseerd voor de werknemers van Jobse. Dames en heren die verschillende  

taken uitoefenen binnen het bedrijf (administratie, chauffeurs, dragers, 

uitvaartverzorgers) waren aanwezig.  

 

Ria Mangnus (pastoraal werkster) had een mooi programma samengesteld. Er 

werd uitleg gegeven over verschillende vormen van afscheidsvieringen en over de 

rituelen  

die bij deze afscheidsvieringen toegepast worden. Een uitvaart met een 

eucharistieviering is weer anders dan een woord en communieviering.  

  

Zowel pastoor de Maat (uitleg eucharistieviering) als Ed Visser (woord en 

communieviering) als Ria (woord en gebedsviering)  voorzagen de medewerkers 

van heel veel informatie. Er werd ook een rondgang door de kerk gemaakt, waarbij 

veel informatie werd gegeven  

  

 

  

  
  



Werkgroep Rouwverwerking  

Aan het eind van het programma vertelde Gisa Schoonderwoerd over de 

activiteiten van de werkgroep 'Leven met Verlies Boven de Schelde'. Deze groep 

schenkt na het overlijden van een dierbare aandacht aan de nabestaanden door 

hen (na een afspraak) thuis een aantal keer te bezoeken om hen op die manier te 

begeleiden in het rouwproces. En organiseert in oktober en november twee 

bijeenkomsten om met een aantal nabestaanden van gedachten te wisselen over 

het rouwproces (hoe gaat het met hen?) en de overledenen in het Licht te zetten.  

  

De medewerkers konden vragen stellen aan het pastores team, maar omgekeerd 

had het team ook vragen aan de medewerkers. Het was een zeer open, 

interessante en gezellige bijeenkomst. Zowel de werknemers van Jobse  -

eigenaresse Herma Jobse was ook aanwezig-  als het Pastoresteam waren zeer 

tevreden over deze bijeenkomst. De middag werd besloten met een hapje en 

drankje.  

  

   

Kardinaal Eijk benoemd in Pauselijke Academie voor het  

Leven   

Paus Franciscus heeft kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, voor een 

periode van vijf jaar benoemd als lid van de Pauselijke Academie voor het 

Leven.  

  

Deze instelling werd op 11 februari 1994 opgericht door paus Johannes Paulus II 

en legt zich met name toe op de bevordering en de verdediging van het menselijk 

leven, met name met betrekking tot de bio-ethiek en de relatie met de christelijke 

moraal.  

  

  

Kardinaal Eijk was eerder al vanaf 2004 

tot 1 januari 2017 lid van de Pauselijke 

Academie voor het Leven. Op 1 januari 

dit jaar werd echter een wijziging van 

haar statuten van kracht en telde de 

Academie enige tijd geen leden: de 

gewone leden worden volgens de nieuwe 

statuten namelijk niet meer voor het 

leven benoemd maar voor periodes van 

vijf jaar. De huidige voorzitter, 

aartsbisschop Paglia, wil hierdoor meer 

ruimte bieden aan jonge, actieve artsen 

als lid van de academie 

  Foto: Bisdom Utrecht  . 

  



R.K. Kerk nodigt mensen uit weer mee te gaan naar de kerk  

  
De Raad van Kerken introduceert samen met 

andere kerken en gemeenschappen in Nederland 

het project ‘Kerkproeverij’, naar het succesvolle 

Britse voorbeeld ‘Back to church’, waarbij 

kerkleden hun familie, buren, vrienden of 

bekenden uitnodigen om weer mee te gaan naar 

de kerk. 

Ook de Rooms-Katholieke 

Bisschoppenconferentie wil in het actieweekend 

van 9 en 10 september mensen graag opnieuw verwelkomen in de kerk en zij 

nodigt allereerst de parochies van harte uit deel te nemen aan dit project. Voor wie 

lang niet in de kerk is geweest, is de drempel om te gaan vaak hoog. Een 

uitnodiging om met iemand mee te gaan kan helpen deze drempel te nemen.  

  

Michael Harvey, Anglicaan en bedenker van Back to Church, was 21 april in 

Nederland om de hier deelnemende kerken aan het project te inspireren en zijn 

ervaringen in de afgelopen jaren te delen. ,,De praktijk leert dat 15 procent van alle 

genodigden uiteindelijk naar de kerk blijft komen. Dat is in alle deelnemende kerken 

gelijk. Bovendien doet het iets met de trouwe leden wanneer ze iemand mee 

vragen en deze persoon gaat daadwerkelijk met hen mee naar de kerk. Dat geeft 

de gemeenschap een positieve impuls,’’ aldus Harvey.  

  

Nee betekent niet ‘nooit’  

Harvey: ,,Als de mensen van de pastorale teams aan de kerkleden vragen of ze 
iemand weten die ze uit zouden kunnen nodigen, hebben zeven van de tien mensen 
iemand in gedachten. Van de tien mensen die een potentiele gast kennen, nodigen 
acht deze persoon uiteindelijk liever niet uit, vooral omdat ze bang zijn voor het 
woordje ‘nee’. Als westerse gelovigen zijn we vaak niet missionair en uitnodigend 
omdat we bang zijn voor een ‘nee’, en dus voor een afwijzing. Maar ‘nee’ betekent 
niet ‘nooit’, het betekent veel eerder ‘nog niet’. En hoe erg is het uiteindelijk om een 
keer ‘nee’ te horen? Laten we vieren dat mensen werden uitgenodigd, of ze kwamen 
of niet!’’   
Een aantal mensen dat uitgenodigd wordt, zegt inderdaad nee. Er zijn ook mensen 

die zeggen ‘nu niet, maar vraag het een andere keer nog eens’ en dan zijn er nog 

de mensen die bewust of onbewust op een uitnodiging zaten te wachten en die ja 

zeggen. Harvey: ,,En ook dat willen de uitnodigers soms eigenlijk liever niet horen, 

want waar nemen ze de gast vervolgens mee naar toe?‘’  

  

Er wordt ineens met andere ogen gekeken naar de eigen vieringen, wat op zich niet 

verkeerd is want hoe zouden we meer verwelkomend kunnen zijn?  

Aan de andere kant is het niet de bedoeling om van de uitnodigingszondag een 

hele speciale viering te maken. Je hoopt tenslotte dat de gast de volgende zondag 

weer komt en dat hij of zij zich opnieuw thuis gaat voelen in de reguliere vieringen.’’  

  

  

  

  
  



Basale informatie over het geloof  

Voor de Rooms-Katholieke Kerk is vicaris Arjen Bultsma van het bisdom 

GroningenLeeuwarden contactpersoon in het team van de Raad van Kerken dat 

zich met dit project bezig houdt. In samenspraak met de voorzitter van de 

Nederlandse Bisschoppenconferentie, mgr. Van den Hende, wordt er een boekje 

voorbereid dat bedoeld is om de genodigden basale informatie te bieden over het 

Rooms-Katholieke geloof. Dit boekje wordt geproduceerd door uitgeverij Adveniat, 

en kan op zondag 10 september aan de genodigden worden uitgedeeld.  

  

  
  

   
  

   
  

Dankwoord familie mgr. Ernst  

,,De overweldigende belangstelling na het overlijden van mgr. H. Ernst in de 

vorm van e-mails, kaarten, brieven, gesprekken en artikelen in de media heeft 

onze familie ontroerd. Wij willen u daarvoor bedanken.’’  

  

Dit laat mw. Claar Spierdijk namens de familie van mgr. Ernst weten.,,Dat hij niet 

alleen voor zijn familie, maar ook voor mensen in zijn bisdom en daarbuiten van 

betekenis heeft kunnen zijn, maakt ons gelukkig.’’  

  

De grote belangstelling voor de uitvaart van mgr. Ernst bleek ook uit de grote vraag 

naar het bidprentje. Er zijn 1.000 bidprentjes verspreid.  

  

  
Wapenspreuk mgr. Ernst: “Christus Heri et Hodie” 

(Christus is dezelfde gisteren en vandaag)  

  

  

  

Klik hierop om het bidprentje van mgr. Huub Ernst 
te downloaden  

  

  



Sacramentsprocessie Kwadendamme op 18 juni 2017  

Dit jaar trekt, op 18 juni van 13.30 – 18.00 uur, voor de achtste keer de  

Sacramentsprocessie door Kwadendamme.  

  

Een processie die uniek is voor de provincie Zeeland, een unieke kans om geloof 

en saamhorigheid met velen te delen. De processie zal deze keer in het teken 

staan van het scheppingsverhaal. En God zag dat het goed was. Er is een jonge 

regisseur gevonden die het scheppingsverhaal door de hele processie heen gaat 

weven. Dit is bijzonder en uniek, zo kunnen we de kwaliteiten van Merijn 

Oerlemans gerust kwalificeren.  

  

We beginnen de dag met een eucharistieviering in ’t Hof Vreeland in 

Kwadendamme. Vanuit deze boerderij zal de processie via de schitterende 

bloemdijken naar de parochiekerk aan de Johan-Frisostraat trekken. Daar zal een 

lof de feestelijkheden afsluiten. De voorgangers zijn pastoor Fons van Hees en 

vicaris drs. Paul Verbeek.  

  

Vertegenwoordigers van de parochiekernen op Zuid-Beveland, Walcheren en  

Schouwen-Duiveland zullen meelopen in de processie. Diverse bedevaart- 

organisaties, de Zouavengroep uit Oudenbosch, een delegatie van de Maria 

Ommegang uit Bergen op Zoom, de Damiaangroep uit Tremelo met de 

vendelzwaaiers, en diverse klederdrachtgroepen (o.a. ‘Mooi Zeeland’ en ‘Pront en 

Content’ ) zullen het baldakijn met het Allerheiligste voorafgaan. De muzikale 

omlijsting zal verzorgd worden door Con Affezzione en Con Amore en de koren uit de 

parochiekern.  

  

Logo en vlag  

De Damiaanparochie heeft Marina Smits 
gevraagd speciaal voor de  
Sacramentsprocessie een logo en vlag 

te ontwerpen. Marina liet zich inspireren 

door een eenvoudige afbeelding van 

Pater Damiaan. Op ooghoogte is de 

monstrans in beeld gebracht die tijdens 

de processie wordt meegedragen. Het  

bijzondere daarvan is dat we slechts 

een halve monstrans te zien krijgen 

waarmee als het ware wordt uitgedrukt 

dat onze relatie met Hem nooit af is, 

nooit compleet is, dat we altijd blijven 

verlangen naar meer en beter. Naar 

het grote ideaal van Hem te kunnen 

ontmoeten.  

  

De vlaggen zijn te koop voor de prijs van € 15,-- via het parochiehuis in 

Kwadendamme tel. 0113-649219 of 06-29455034. Het zou fantastisch zijn als vele 

plaatsen in dorp, parochie en vicariaat op 18 juni geel kleuren.  

  

Programma  

13.30 uur  eucharistieviering in ’t Hof Vreeland, Stelsedijk, Kwadendamme  

15.00 uur  start processie  

16.30 uur  Lof in de Bonifaciuskerk in Kwadendamme.  

17.00 uur  gezellig samenzijn op het Bonifaciuspleintje achter het parochiehuis.  

  

  

We zouden het fijn vinden als u op deze dag aanwezig bent in Kwadendamme 

om getuige te zijn van deze geweldige dag.  



  

  

 
  

■  

  

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 10 en zondag 11 juni  

  

  

Open Kloosterdagen.  

■  

  

Donderdag 15 juni  

Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament in Zeeuwse kerken. Lees hier meer 

over op pagina 1 van deze nieuwsbrief.  

■  

  

Zondag 18 juni (11.00 uur)  

Gemengd koor Cantate Domino uit Middelburg luistert vandaag de 

eucharistieviering in de basiliek van Hulst op. Lees hier meer over elders in 

deze nieuwsbrief.  

■  Zondag 18 juni (13.30 – 18.00 uur)  

  

  

Sacramentsprocessie in Kwadendamme  

■  

  

Zondag 25 juni (15.00 uur)  

De Maria Ommegang, met naar schatting 800 deelnemers, trekt vanmiddag 

weer door de historische binnenstad van Bergen op Zoom. Lees hier meer over 

in onze nieuwsbrief die op vrijdag 16 juni a.s. verschijnt.  

■  

  

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.  

 

 

  



 
Voed zelf je kinderen op en je zult inzien, hoeveel 

je je ouders verschuldigd bent!!  
 
 

 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 zondag 11 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 

emailadres. 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.  

  


