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Wethouder John de Jonge noemt kerkplannen ‘spannend’ 
,,Ik moet zeggen, dat ik heel blij ben dat het bestuur van de parochie de 
handschoen heeft opgenomen om dit beeldbepalende gebouw in stand te 
willen houden.’’ 
 
De Vlissingse wethouder John de Jonge was enthousiast over de plannen die 
afgelopen maandag met veel verve door het bestuur van de H. Maria Parochie 
Walcheren zijn gepresenteerd aan de parochianen, omwonenden en overige 
belangstellenden. 
 
De inloopbijeenkomst begon om 17.00 uur, maar al vroeg in de middag meldden zich 
de eerste belangstellenden om aan de hand van fraaie art-impressies de voorlopige 
plannen te bekijken. 
 

 
 
 



 

 

Iedereen was nieuwsgierig 

Rond vijf uur kwam de stroom bezoekers op gang. 

 
Onder de bezoekers bevonden zich veel parochianen, een aantal omwonenden en 
vertegenwoordigers van de gemeente Vlissingen, zoals de wethouder van ruimtelijke 
ordening John de Jonge, Inga Hilburg, stedenbouwkundige, Maarten van Alphen, 
projectleider stedelijke ontwikkeling en Ronald Bakker. Het bisdom van Breda werd 
vertegenwoordigd door Frank van der Linden, bouwkundige. 
 
Er stonden 10 informatiepanelen opgesteld. Daarnaast werd er op twee plaatsen een 
doorlopende fotopresentatie verzorgd. 
 
De reacties van de bezoekers waren over het algemeen heel positief. Men vond het 
mooie ontwerpen, waarbij vooral van belang geacht werd dat de kerk als gebouw in 
tact bleef. 
 
Ook moesten enkele aanwezigen nog wennen aan de gepresenteerde hoogbouw.  
 
Aandachtspunten 
Een punt van aandacht voor de toekomst is onder meer de akoestiek van de 
verkleinde kerkruimte. Enkele omwonenden vroegen aandacht voor de 
parkeerproblemen, die er nu al zijn. Ze vroegen een oplossing voor dit probleem, 
zeker als er nog 20 appartementen bij komen. Een omwonende stelde dat hij 's 
morgens minder zon had, maar vond de plannen mooi en was blij dat er aan de 
omgeving iets gedaan werd. 
 
De stemming onder de aanwezigen was heel positief. Tot ver na achten bleven 
bezoekers komen. Om half negen was de projectontwikkelaar nog in gesprek met 
enkele bezoekers. 
 
Het geheel overziende kunnen we spreken van een geslaagde 
inloopbijeenkomst. 
 



 

 

 
Met tien panelen kregen de bezoekers prima inzicht in de plannen. 

Foto: Sonja de Rooij 

 
 
 

 
Er was een doorlopende diapresentatie van de plannen. 

Foto: Sonja de Rooij 



 

 

De plannen 
De plannen zullen door Vastgoedontwikkelaar Dekker in samenspraak met het 
parochiebestuur nog een keer kritisch worden besproken en op details worden 
aangepast. Daarna zal het geheel officieel worden ingediend bij het 
gemeentebestuur van Vlissingen. In een later stadium volgt dan nog de wettelijk 
voorgeschreven inspraakprocedure voor belanghebbenden. 
 
De vice-voorzitter van het parochiebestuur, Marianne Cazemier, verwacht dat de 
feitelijke realisatie op z’n vroegst zal plaatsvinden in 2018, 2019. 
 

Overigens kwamen al direct na het verschijnen van de vorige nieuwsbrief bij de 
redactie de eerste reacties binnen. 
 
,,Wat spannend zeg’’, schreef een lezer. En bij een andere lezer van de nieuwsbrief 
was al sprake van enthousiasme. ,,Misschien ben ik wel een toekomstige bewoner.’’ 
Blij was ook een lezeres. ,,Want in de oude kerk is het niet zo leuk meer om onder 
een krakend dak te zingen.’’ 
 

 
 

 



 

 

Met de KBO naar Maria in Utrecht 

Tot en met 20 augustus is er in Museum Catharijnenconvent in Utrecht een 

tentoonstelling over Maria. 
 
De tentoonstelling Maria blijft ruim 6 maanden open om heel Maria-minnend 
Nederland de kans te geven haar te ontmoeten. Want ongeacht cultuur of religie, 
Maria is van alle tijden en van iedereen. 
 
Zondag 2 juli staat een bezoek aan de tentoonstelling op ons programma. Ga met 
Maria op een inspirerende reis door twee millennia, vol nieuwe kennis en inzichten 
over de meest invloedrijke en meest afgebeelde vrouw ter wereld. Er zijn 
schitterende Maria’s uit o.a. de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, 
Museum Boijmans van Beuningen, het Van Gogh Museum, het Mauritshuis en 
natuurlijk uit Museum Catharijneconvent te zien. 
 
Maria’s wonderlijke levensverhaal loopt 
als een rode draad door de 
tentoonstelling die de gehele 
bovenverdieping van het museum 
beslaat. Vanaf de conceptie tot aan 
haar tenhemelopneming is Maria in 
uitingen van kunst te volgen. Ook 
thema’s als devotie en bedevaart 
passeren de revue. 
 
De tentoonstelling laat zien hoe zeer 
Maria een mondiaal symbool is voor 
liefde, vrouw-zijn, gezin, angst, 
verdriet, troost en bescherming.  
 
We kiezen er voor om met de trein te 
gaan die op 2 juli om 9.30 uur uit 
Middelburg vertrekt. Entree museum  
€ 12,50. Met museumjaarkaart betaalt 
u alleen een toeslag van € 3,00. 
 
Gaat u mee? 
Wilt u meegaan naar deze 
inspirerende Mariatentoonstelling dan 
kunt u zich opgeven bij Peter 
Berkvens, telefoon: 0118 - 502505 of 
per e-mail: p.berkvens@hetnet.nl 
 
 

 
Maria in Onze Lieve Vrouwekerk in 
Vlissingen. Foto: © Peter Vrancken 

 

 

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

 



 

 

 Open dag zusters van Catharinadal 

Op 1 juli 2017 houden de zusters van Sint-Catharinadal open dag. De toegang 

vanaf 10.30 uur is gratis. 
 
De zusters openen de poorten van het domein en geven toegang tot de wijngaard, 
moestuin, bijentuin en fruittuin. Ook de verbouwingen zijn gereed en worden voor het 
publiek opengesteld: het restaurant, de winkel, het kasteel en het gastenverblijf. Er is 
muziek, gratis pannenkoeken voor de kinderen en er wordt op diverse locaties op het 
domein uitleg gegeven over de toekomstplannen van de zusters. Tegen betaling zijn 
er consumpties: een glaasje wijn of frisdrank, koffie of thee. 
 
Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal. 
Zoals de Engelsen zeggen: ‘My home is my castle’… Dat is letterlijk op onze 
gemeenschap van toepassing, omdat wij reeds vanaf 1647 domicilie hebben in het 
kasteeltje De Blauwe Camer, Kloosterdreef 3 te Oosterhout in de provincie Noord-
Brabant. Dit klooster is gesticht in 1672 en is daarmee het oudste klooster in 
Nederland dat onafgebroken sinds haar stichting heeft bestaan. 
 

 
 
 

Caritascollecte in Zorgcentrum Ter Reede 

Op zaterdag 1 juli zal in Zorgcentrum Ter Reede in Vlissingen de maandelijkse 

Caritascollecte worden gehouden en in de OLV kerk gebeurt dat op 2 juli. 
De opbrengst zal worden bestemd voor de Diaconie in het Bisdom Breda. 



 

 

  

 
 
■ Zondag 25 juni (10.00 uur) 

In deze viering zal Agnes van den Dries voor de laatste maal het gemengd koor 
dirigeren. 

 
■ Zondag 2 juli (10.00 uur) 

Zuster Marie-Petri, Franciscanes, zal haar langdurige Vlissingse tijd afsluiten. Met  een 
aantal medezusters zal zij de viering bijwonen in de Onze Lieve Vrouwekerk  in 
Vlissingen en, ná de viering is er  –onder het genot van een kop koffie of thee-  ruim-
schoots gelegenheid afscheid van haar te nemen. U bent van harte uitgenodigd! Zr. 
Mari-Petri keert terug naar het moederklooster Alverna in Aerdenhout. 

 
■ 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 

 
■ 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. 

 
■ Zondag 2 juli 

KBO Middelburg/Veere brengt vandaag een bezoek aan de Mariatentoonstelling in het 
Catharijneconvent in Utrecht. Vertrek met de trein om 09.30 uur vanaf station 
Middelburg. 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. 

 
 

 
 

Voordat je je opmaakt om de wereld te gaan verbeteren, 
ga eerst drie keer door je eigen huis!! 



 

 

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 2 juli 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. 

 


