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Toekomstplannen Onze Lieve Vrouwekerk krijgen gestalte 

De vice-voorzitter van het bestuur van de H. Maria Parochie Walcheren, 

mevrouw Marianne Cazemier, heeft zojuist tijdens de zondagse eucharistie-
viering in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen parochianen en andere 
belangstellenden uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst op maandag 19 juni 
a.s. van 17.00 tot 20.00 uur. 
 
 
De inloopbijeenkomst zal worden 
gehouden in de Onze Lieve 
Vrouwekerk en daarbij zullen, naast 
het parochiebestuur, ook 
vertegenwoordigers van vastgoedont-
wikkelaar Dekker B.V. aanwezig zijn. 
 
 
Daarnaast zijn ook omwonenden en de 
leden van de gemeenteraad van 
Vlissingen uitgenodigd. 
 
 
Het volledige kanselbericht leest u 
op de volgende pagina van deze 
extra nieuwsbrief. 
 
 
 

 
Marianne Cazemier

 
 
 



 

 

Beste parochianen, 
 
 
Namens het parochiebestuur en Vastgoed Dekker B.V. nodig ik alle parochianen uit 
voor een inloopbijeenkomst op maandag 19 juni aanstaande, in deze kerk. De 
bijeenkomst begint om 17.00 uur en eindigt om 20.00 uur. Doel van de 
inloopbijeenkomst is om u in een vroeg stadium te informeren over plannen met onze 
kerk. 
 
 
Het is de bedoeling dat in en aan het 
kerkgebouw een 20-tal appartementen 
gebouwd worden. De plannen zijn erop 
gericht om deze kerk te behouden voor 
de Vlissingse geloofsgemeenschap, op 
een zodanige wijze dat het kerkgebouw 
in kleinere omvang voor tientallen jaren 
in goede bouwkundige staat kan 
voortbestaan. Ook de verkoop van de 
pastorie is in dit plan opgenomen. 
 
Behalve parochianen worden ook de 
omwonenden, raadsleden en overige 
belangstellenden voor deze 
inloopbijeenkomst uitgenodigd. 
 
Het parochiebestuur en Vastgoed 
Dekker B.V. benadrukken dat het plan 
nog niet definitief is en een aantal open 
einden heeft. 
 
Het parochiebestuur en Vastgoed 
Dekker B.V. hebben het niet alleen voor 
het zeggen. Andere betrokken partijen 
zijn de gemeente Vlissingen en het 
bisdom Breda. 
 

 
De pastorie, die in de voorlopige plannen 
verkocht zal worden 
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Wij vinden het belangrijk u in een vroeg stadium te betrekken bij de 
planontwikkeling. Wij hopen van harte op uw belangstelling en betrokkenheid. 
 

 
 
 
 
 

►De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 16 juni 2017! 
 
 



 

 

 

 
 
■ 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 
 
■ Maandag 19 juni (17.00 – 20.00 uur) 

Inloopbijeenkomst in de Onze Lieve Vrouwekerk, waarin de toekomstplannen 
voor het kerkgebouw worden gepresenteerd. Vertegenwoordigers van het 
parochiebestuur en Vastgoed Dekker B.V. zijn aanwezig om alle vragen te 
beantwoorden. 

 
■ 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. 
 

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


