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Want u komt toch ook kijken en luisteren naar de voorlopige 

plannen die het parochiebestuur met Vastgoedontwikkelaar Dekker 

B.V. heeft gemaakt voor de Onze Lieve Vrouwekerk? 



 

 

Ambitieus plan heeft kans van slagen 

Al sinds 2000 zijn de respectievelijke kerk- en parochiebesturen bezig 

geweest met de toenemende bouwkundige gebreken aan de Onze Lieve 
Vrouwekerk aan de Singel in Vlissingen. 
 
 
Tekst: Peter Vrancken 
 
 
Vele ideeën en plannen zijn in die periode besproken. ,,Maar’’, zegt Marianne 
Cazemier, vice-voorzitter van het parochiebestuur, ,,ze waren om uiteenlopende 
redenen niet haalbaar. En in de tussentijd werd er nauwelijks onderhoud gepleegd 
aan kerkgebouw en parochiehuis, vooral omdat het financieel niet haalbaar bleek. 
 

 
Foto: © Gerard Gaal 

 

 
 
En nu in 2017 ligt er, dankzij ook de 
inzet van Vastgoedontwikkelaar 
Dekker, een ambitieus plan, dat kans 
van slagen heeft om de kerk weer voor 
tientallen jaren body te geven. 
 
En in die plannen die maandag worden 
gepresenteerd, komen verschillende 
belangen op een fraaie wijze samen. 
Het beeldbepalende kerkgebouw hoeft 
niet gesloopt te worden, dankzij de 
bouw van twintig (koop)appartementen 
kan een droom voor toekomstige 
bewoners uitkomen die graag ‘in een 
kerk willen wonen’ en last but not least 
blijft er voor de H. Maria Parochie een 
ruimte over voor alle kerkelijke 
activiteiten: het houden van vieringen, 
kantoorruimte voor het secretariaat en 
vergaderruimte voor de vele 
uiteenlopende activiteiten. 
 

 
Vertrouwen 
,,Ik heb er alle vertrouwen in’’, zegt Marianne Cazemier, ,,dat er nu haalbare plannen 
liggen. Die plannen zijn weliswaar nog voorlopig, maar ik denk dat we eind 2018, 
begin 2019 toch met de bouw kunnen starten.’’ Financieel loopt de H. Maria Parochie 
Walcheren geen risico’s, want de financiering van de plannen komt enerzijds uit de 
verkoop van de nieuw te bouwen appartementen en anderzijds uit de verkoop van de 
bestaande pastorie.’’ 



 

 

Maatschappelijk betrokken 
Het parochiebestuur looft de inbreng van Vastgoedontwikkelaar Dekker. Marianne 
Cazemier: ,,Het is een maatschappelijk zeer betrokken projectontwikkelaar’’. 
 
Inloopbijeenkomst 
Maandagavond kunt u van 17.00 tot 20.00 uur in de Onze Lieve Vrouwekerk 
schetsen van de plannen bekijken en zijn parochiebestuur en vertegenwoordigers 
van Vastgoedontwikkelaar Dekker aanwezig om toelichtingen te verstrekken en 
vragen te beantwoorden. 
 
 

 
Impressie van de voorlopige plannen.        © Vastgoed Dekker B.V. 

 
 

 

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

 
 
 
 
 

Caritascollecten in juni 

De Caritascollecte van 11 juni heeft in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg 

opgebracht € 132.05 en in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen € 127.09. De 
Caritascollecte op 3 juni heeft in Zorgcentrum Ter Reede opgebracht € 36.50. 
 
Hiervoor hartelijk dank. 



 

 

Maria Ommegang Bergen op Zoom op 25 juni 2017 

Een kleurrijke stoet met paarden, herauten, trommels, zangers, dansers, 

historische figuren, reuzen, soldaten, geestelijken, roepende figuranten, Eva en 
de duivel, praalwagens, een prachtig Mariabeeld…. De niets vermoedende 
bezoeker zal zijn ogen uitkijken. 
 
Bewoners van Bergen op Zoom weten veelal wel wat er op deze laatste 
zondag van juni gaande is. De Maria Ommegang trekt dan weer door de 
historische binnenstad van Bergen op Zoom. Een zeer bonte stoet met een 
grote verscheidenheid aan groepen, figuranten, zangers, musici en wagens. 
In totaal ruim 800 deelnemers die de geschiedenis van Bergen op Zoom 
uitbeelden, fragmenten uit het Oude en het Nieuwe testament en de Zeven 
Vreugden van Maria. 
 
Traditie 
De Maria Ommegang is één van de tradities die in Bergen op Zoom in ere wordt 
gehouden. Ze is een dankstoet ter ere van Maria. De stoet is qua vorm en 
samenstelling gebaseerd op een ommegang zoals die in de middeleeuwen door de 
straten van Bergen op Zoom trok. Het was in 1942 op voorstel van de toenmalige 
kapelaan Ooijens uit Bergen op Zoom om deze stoet, uit dankbaarheid, jaarlijks te 
laten trekken als de stad Bergen op Zoom tijdens de Tweede Wereldoorlog groot 
oorlogsleed bespaard zou blijven. 
 

 

 
Als de poorten van stadspaleis het 
Markiezenhof in het stadscentrum van 
Bergen op Zoom op zondagmiddag 25 
juni 2017 om precies 15.00 uur open 
gaan, gaat de Maria Ommegang voor 
de 73e, naoorlogse keer van start. Het 
jaarthema is: Met Maria danken voor 
de Vrijheid. 
 
De stoet is gratis te bezoeken. Voor 
mensen die niet goed langs de route 
kunnen staan bestaat de mogelijkheid 
om (ook gratis) een stoel op de Grote 
Markt te reserveren. U moet dan 
uiterlijk 23 juni een mail sturen naar 
secretaris@mariaommegang.nl 
 
 
Meer informatie over de Maria 
Ommegang vindt u op: 
www.mariaommegang.nl 

 
Bron: nieuwsbrief Vicariaat Middelburg 

Redactionele bewerking: Peter Vrancken 



 

 

Taizéviering in St. Jacobskerk 

Zondagavond (18 juni) begint om 19.00 uur een Taizéviering in de Sint 

Jacobskerk in Vlissingen. 
 
 

 

Marjo Schillings 
Foto: © Peter Vrancken 

 
 
 
 
 
Dit is de tweede Taizéviering van dit 
jaar in deze kerk. De bijeenkomst heeft 
een open karakter; iedereen mag 
komen meevieren. 
 
 
De Taizévieringen kenmerken zich 
door stilte, Bijbellezing, muziek, gebed; 
dit alles in een sobere vorm. Deze 
bijeenkomsten zijn geïnspireerd op de 
vieringen zoals die plaatsvinden in de 
oecumenische kloostergemeenschap 
van Taizé in het zuiden van Frankrijk, 
al jaren een inspiratiebron voor jong en 
oud. 
 
 
De Taizégemeenschap werd na de 
Tweede Wereldoorlog opgezet als een 
protestantse kloostergemeenschap. In 
deze samenkomst wordt gezongen uit 
de Taizébundels. Deze liederen 
hebben een internationaal karakter. 

 
Onze parochiaan Marjo Schillings (zang), Jos Vogel (piano) en diverse andere 
musici verlenen hun medewerking aan deze Taizéviering, die ongeveer drie 
kwartier zal duren. 
 
 
 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.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 17 juni (19.00 uur) 

In de H. Blasiuskerk in Heinkenszand wordt een viering gehouden met Afrika-Enga-koor 
 
■ 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 in Vlissingen, waarin de toekomstplan-
nen voor het kerkgebouw worden gepresenteerd. Vertegenwoordigers van het parochie-
bestuur 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. 

 
■ 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. 

 
 
 

 
Wie weet wat een overwinning slechts betekent, 

begint geen oorlog!! 



 

 

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 23 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. 

 


