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Na 142 jaar einde van een tijdperk in Vlissingen 

Mooi afscheid van zr. Marie Petri 

In 1875 verschenen de eerste zusters Franciscanessen in het Vlissingse 

straatbeeld. De zusters werkten vooral in het  toenmalige St. Josephziekenhuis. 
Sommigen gingen het onderwijs in. 
 
Met het afscheid, vanmorgen tijdens de zondagse viering in de Onze Lieve 
Vrouwekerk in Vlissingen van zr. Marie Petri, vertrekt de laatste Franciscanes uit 
Vlissingen. ‘De kleine zuster’, zoals ze zo vaak werd genoemd, verhuist naar het 
moederklooster Alverna in Aerdenhout. 
 

 
Aandenken aan Vlissingen: uitzicht op de fraaie boulevard. 

Foto: © Peter Vrancken 

 



,,Vieren is loslaten’’ 

Het afscheid van zr. Marie Petri vond plaats in een bijzondere viering, die 

door voorganger pastor Ed Visser in een franciscaans jasje was gestoken. 
,,Vieren is bij Franciscus loslaten’’, zei hij. 
 
 
Teksten en foto’s: © Peter Vrancken 
 
 

 
Zr. Marie Petri met links van haar de medezusters Jeannette, Simone, moeder-overste  
Auxiline. Rechts naast zr. Marie Petri zit vriendin Truus. 
 
 

 

 
Zr. Simone verhaalde over het 
Zonnelied 

 
Zr. Jeannette las de voorbeden 
 



 

 
Zr. Auxiline en Zr. Marie Petri met de parochiekaars als herinnering aan de Onze Lieve 
Vrouwekerk 

 
 
 

 
Een bekend beeld in de Onze Lieve 
Vrouwekerk. Zr. Marie Petri reikt de 
communie uit. Vanmorgen deed ze dat 
voor het laatst. 

 

 
Heleen Beers sprak haar tante zr. Marie 
Petri toe 

 
 

Afscheidsreceptie 
Na afloop van de viering was er gelegenheid afscheid van de vertrekkende zr. Marie 
Petri te nemen. Velen maakten daar gebruik van. 
 
 



Toespraak Marianne Cazemier namens de parochie 

Namens het parochiebestuur sprak mevrouw Marianne Cazemier, vice-
voorzitter, zr. Marie Petri toe. Haar toespraak nemen we hierna integraal op. 
 
 
Beste Zr. Marie-Petri, 
 
Namens het parochiebestuur wil ik graag een dankwoord tot u richten, omdat u sinds 
1955 veel betekend heeft voor de zieke medemens in het St. Josephziekenhuis in 
Vlissingen en sedert 1990 voor onze parochie. 
 
De uitdrukking ‘Gods wegen zijn ondoorgrondelijk’ is op u en uw medezusters van de 
Franciscaner congregatie én op onze Vlissingse samenleving van toepassing. Ik doel 
hierbij op de gedwongen verhuizing van uw congregatie in de 19e eeuw uit West-
Duitsland naar Nederland. 
 
Even een klein stukje geschiedenis. 
De strijd die Bismarck in 1872 in West-Duitsland voerde tegen de rooms-katholieken 
leidde ertoe dat het uw congregatie in het moederhuis in Salzkotten in Westfalen 
verboden werd weeshuizen te leiden en onderwijs te geven. 
In Nederland was men onder koning Willem II toleranter geworden ten opzichte van 
katholieken. Hierdoor werd uw congregatie in de gelegenheid gesteld om in 
Nederland 15 vestigingen te openen met 73 zusters, die de zorg voor wezen op zich 
wilde nemen en ook het onderwijs konden verzorgen. 
De zusters van uw congregatie waren in 1875 bereid de zorg in het weeshuis in 
Vlissingen over te nemen, hetgeen hard nodig was. De in 1868 aangestelde 
weesvader en weesmoeder hielden zich niet aan de reglementen, waardoor 
wantoestanden ontstonden. Aan deze wantoestanden is door uw congregatie een 
einde gemaakt, al was het in het begin niet makkelijk voor uw medezusters, omdat 
ze de Nederlandse taal niet spraken. 
 
Vanaf 1875 heeft uw congregatie een grote rol gespeeld in de Vlissingse 
samenleving. Eerst in de zorg voor wezen en in het onderwijs en in het St. 
Josephziekenhuis. De grote ellende die uw congregatie in West-Duitsland moest 
meemaken door de wetten van Bismarck, bleek uiteindelijk een zegen te zijn voor 
onze Vlissingse samenleving. 
 
U, zuster Marie-Petri, kwam in 1955 als leerling-verpleegster, komende uit Zuid-
Beveland in het St. Josephziekenhuis werken. In het ziekenhuis vervulde u met uw 
medezusters sleutelposities en was u medeverantwoordelijk voor de 
verpleegsteropleiding. Tot u in 1990 afscheid nam van het ziekenhuis. 
Daarna hebben u en uw medezusters zich ingezet voor onze parochie door 
vrijwilligerswerk te doen in onze parochie. Ik noem de assistentie bij vieringen, het 
verrichten van secretariaatswerk en het bezoeken van parochianen in het 
verzorgings- of verpleeghuis of thuis. Daarnaast was u regelmatig aanwezig bij de 
catechesestudies en bezocht u iedere woensdagmorgen om 9.00 uur  de H. 
Eucharistieviering, die door pastoor Paul de Maat werd opgedragen. U las dan vaak 
het Epistel voor. 
 
 
 



Nog altijd spreken de parochianen met veel waardering over uw inzet en werk. 
U gaat als laatste religieuze Vlissingen verlaten om terug te keren naar het 
moederhuis in Aerdenhout. 
 
Namens alle parochianen en namens  het parochiebestuur spreek ik mijn dank uit 
voor uw tomeloze inzet. Graag bied ik deze foto van Vlissingen aan moeder-overste 
van klooster Alverna van uw congregatie aan. 
         
Ik hoop dat u, als u in het moederhuis in Aerdenhout bent, en naar deze foto kijkt, de 
herinneringen aan Vlissingen op deze wijze levend blijven. 
 
Nogmaals mijn hartelijke dank.  
 
Marianne Cazemier-Kleij 
Vicevoorzitter H. Maria Parochie Walcheren  
    
 
 

 
 
 
Namens de parochie ontving zr. Marie Petri vervolgens een ruim een meter brede 
foto met daarop een beeld op de bekende Vlissingse boulevard. Daarnaast kreeg ze 
ook een parochiekaars aangeboden.



Toespraak zr. Auxiline namens het kloosterbestuur 

In zijn tijd, de dertiende eeuw van onze jaartelling, had Franciscus van Assisi 

kritiek op het bezit van grote kloosters. Die heeft hij dan ook nooit willen 
stichten. Volgens hem stond dat haaks op de beleving van het evangelie: hij 
wilde het gewone leven tussen gewone mensen en daarin zorg en liefde geven. 
‘Gaan waar mensen je nodig hebben.’ 

 
Zo zijn de Franciscanessen naar hier gekomen, geroepen door mensen die nood 
hadden aan zorg voor armen en zieken. Ze begonnen een groot werk in vertrouwen 
op God en met de zegen van de bisschop van Haarlem. 
 

 
 

Toen, in 1875, was het pastoor 
Spoorman van Vlissingen die zusters 
van onze congregatie uitnodigde om 
hier te komen werken, en de zorg voor 
arme weeskinderen op zich te nemen. 
De zusters kwamen, ontfermden zich 
over deze kinderen en ze woonden 
met hen samen in hetzelfde huis om 
hen een veilig thuis te kunnen bieden. 
Daarnaast verzorgden ze arme en 
zieke mensen thuis.  

 
Toen in de loop van de jaren in Vlissingen de noodzaak van een ziekenhuis ontstond 
werd de zusters gevraagd daarvan de leiding te nemen. Het ziekenhuis groeide en 
gaandeweg werden het St. Jozefziekenhuis en de zusters een begrip voor heel 
Walcheren. Mede daardoor werden Zeeuwse jonge vrouwen geroepen tot een leven 
als Franciscanes. 
 
In 1958 trad zuster Marie Petri Spielier toe tot onze gemeenschap en na haar 
noviciaat in het moederhuis te Aerdenhout woonde en werkte zij vele jaren in het St. 
Jozefziekenhuis tezamen met al die medezusters die hier met grote liefde gewerkt 
hebben. Zij heeft daar hard gewerkt op de eerste hulp en de polikliniek, zo hard dat 
haar rug protesteerde en ze de laatste jaren van haar werkzame leven op de 
administratie gewerkt heeft. 
 
Werken en leven in de moderne maatschappij betekent meegaan met de 
veranderingen van de tijd en dat is goed. Zo zijn in Nederland de actieve religieuzen 
die werkten in onderwijs en ziekenhuizen zich gaandeweg uit de zg. liefdewerken 
gaan terug trekken. Omdat we ouder werden, ja, maar ook omdat deze werken op 
alle terreinen steeds meer een taak van de overheid was geworden en door 
professionele leken kon worden overgenomen.  
 
Toen in de zeventiger jaren van de vorige eeuw een fusie tot stand kwam tussen het 
St. Jozefziekenhuis en Bethesda verhuisden de zusters naar verschillende flats aan 
de Paul Krugerstraat. Daarmee werden zij parochianen van de O.L.Vrouweparochie 
en voor zover dat in hun vermogen lag werden zij ook actieve parochianen. Zuster 



Marie Petri was één van deze toen nog tien zusters en, naast haar werk in Bethesda, 
bezocht zij zieken in de parochie waar zij vele contacten opbouwde. 
 
Van deze parochie, van de mensen van deze parochie, neemt zuster Marie Petri nu 
afscheid, met pijn in het hart, omdat zij zich zo met u allen en met Zeeland 
verbonden voelt. 
 
 
Dat zij Eveline en de kinderen, en Truus op zondag naast haar in de kerk, haar broer 
ook vooral en haar flatgenoten en nog vele anderen niet mee kan nemen voelt als 
een groot gemis voor haar. Maar samen met de zusters Siegfrieda en Clemence die 
in 2004 al afscheid namen van de parochie en van Vlissingen, zullen wij haar helpen 
thuis te geraken in Klooster Alverna. 
 
Zij zal u missen en u zult haar moeten missen. Maar het nuchtere verstand wint het 
van emoties en zo maakte zij de keuze om in het moederhuis van onze 
gemeenschap weer samen te gaan wonen met medezusters om daar van haar 
uitgestelde pensioen te kunnen gaan genieten. We hopen en wensen haar dat zij 
hiervan nog lang mag kunnen genieten. 
 
Ook voor onze congregatie is dit een beetje weemoedig moment. Maar dankbaarheid 
overheerst! Vandaag in het bijzonder omdat zuster Marie Petri zo lang temidden van 
haar zo dierbare Zeeuwse mensen heeft mogen leven en werken. Zij is de laatste 
van de Franciscanessen in Vlissingen en op Walcheren. Met dankbare gevoelens om 
het verleden en met goede herinneringen aan al die mensen die bij onze zusters 
betrokken waren, trekken we ons vandaag terug uit Zeeland. 
  
Tenslotte: in 1875, was het pastoor Spoorman die de eerste zusters in Vlissingen 
verwelkomde. Nu, in 2017, zijn het de pastores Ed Visser en Ria Mangnus die mét 
de parochianen afscheid nemen van de laatste Franciscanes, zuster Marie Petri 
Spielier, die met hart en ziel de Vlissingse gemeenschap van dienst heeft mogen 
zijn. 
 
We danken U allen en we wensen u als parochiegemeenschap van harte Gods 
zegen voor de toekomst. 
 
Op franciscaanse wijze wensen we u en de uwen ‘Vrede en alle goeds!’ 
 
 

Vlissingen/Aerdenhout, 2 juli 2017 
Regiobestuur Zrs. Franciscanessen van Aerdenhout. 

 
 
 

 

Nieuwsbrief H. Maria Parochie 
 

Als eerste met het laatste nieuws! 
 

 



 Afscheidsviering gemist? 

Was u niet in de gelegenheid afscheid te nemen van zr. Marie Petri? 

Hieronder vindt u haar contactgegevens. 

 
 

 
 

 
Contactgegevens 
Zr. Marie Petri Spelier 
Boekenroodeweg 9 – z 204 
2111 HJ  Aerdenhout 
Telefoon: 0233 – 52 11 263 

 
 
 
 
 

 

H. Maria Parochie Walcheren 
 

Een vitale geloofsgemeenschap! 
 

 
 



Afscheid van dirigente Agnes van de Dries 

Vorige week zondag, 25 juni 2017, heeft dirigente Agnes van de Dries 

afscheid genomen van het Gemengd Koor Vlissingen. 
 
 
Tekst: Ria Borgs 
 
 
Negen Jaar heeft zij haar muzikale gave ingezet om dit koor naar een hoger niveau 
te brengen en dat is haar gelukt. Met een goede uitvoering van die Deutsche Messe 
van Schubert heeft zij menigeen in de kerk ontroerd en geraakt, zoals Marianne 
Cazemier in haar toespraak namens het parochiebestuur zei. 
 
 
 
Haar enthousiaste, creatieve manier 
van dirigeren heeft ook gewerkt naar 
de kerkgangers. Niet alleen luisteren, 
maar ook actief meezingen. Agnes van 
de Dries heeft zich altijd ingezet om 
haar muzikale gave te delen met 
anderen. Muziek maakt blij en verbindt. 
 
 
Op haar verzoek is ook Psalm 96 in de 
liturgie opgenomen: ‘Zingt en speelt 
voor de Heer van ganser harte. Zegt 
voor alles dank aan God’. 
 
  

Foto: Corry Vogels-Marlens 
 
Zoals John Leenhout in zijn toespraak namens het koor aangaf waren de koorleden 
dankbaar voor en blij  met  haar inzet van de afgelopen jaren. Het koor wenst de 
scheidende dirigente samen met haar man nog vele gezonde jaren toe. 

 

 

 

 

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

 

 



Nieuw: pastoraal assistenten in het Bisdom Breda 

In een brief aan pastoors, teamleiders, pastorale beroepskrachten en 

parochiebesturen schrijft bisschop Liesen over de introductie van de functie 
van pastoraal assistent in het Bisdom Breda. 
 
 
,,Bij de pastorale opdracht van de 
pastoors en pastorale teams worden in 
ons bisdom, zoals elders in Nederland, 
feitelijk al vrijwilligers betrokken,’’ 
schrijft de bisschop. ,,Het kerkelijk 
recht geeft bisschoppen de 
mogelijkheid zulke vrijwilligers met  
een kerkelijke of bisschoppelijke 
zending te benoemen om mee te 
werken in het pastoraat. In andere 
bisdommen hebben bisschoppen 
hiervoor vormen met verschillende 
namen in het leven geroepen. Op 
soortgelijke wijze wil ik de mogelijkheid 
bieden pastoraal teams te versterken 
met de hulp van een pastoraal 
assistent’’, aldus de bisschop. 
 

 
Foto: © Peter Vrancken 

 
 
Nieuwe aanpak 
De bisschop verwijst naar zijn pastorale brief over de situatie in het bisdom (maart 
2017), waarin hij schreef over met minder mensen en middelen werken en keuzes 
maken over wat wel en wat niet meer gedaan kan worden. Bisschop Liesen: ,,Dit 
brengt ook met zich mee dat de pastorale beroepskrachten een grote werkdruk 
kunnen ervaren en met moeite tijd vinden voor alle pastorale taken en kansen. Juist 
over die kansen heb ik met u willen spreken in mijn brief. De veranderingen in onze 
tijd bieden ook mogelijkheden en nodigen uit tot een nieuwe visie en een nieuwe 
aanpak: ‘[…] geloof kan niet meer verondersteld worden, maar mag en moet 
opnieuw voorgesteld worden. Dat vraagt om een manier van denken die niet begint 
bij de bestaande structuren maar bij persoonlijke relatie, gebed, Blijde Boodschap en 
missie. Hiervoor wil ik drie stappen aanreiken: de persoonlijke relatie met God, de 
bewuste keuze om gelovig in de wereld te staan, de betrokkenheid op de ander.’ De 
oproep om deze weg te gaan heb ik aan alle mensen in ons bisdom willen doen. Aan 
u allen die in het pastoraat in ons bisdom werkzaam zijn wil ik de zorg toevertrouwen 
in deze stappen voor te gaan en anderen daarin te begeleiden.’’ 
 
Vormingsprogramma 
De introductie van een gekwalificeerde vrijwilliger met kerkelijke zending was reeds 
in 2015 voorzien. In dat jaar startte het Sint Franciscuscentrum een 
vormingsprogramma voor vrijwilligers. De eerste twee jaar van dit programma 
omvatten een verdiepende geloofscursus die voor iedereen toegankelijk is. 
 



Het derde jaar was bedoeld als, zoals het Bisdom Magazine in mei 2015 
aankondigde: extra studie- en stagejaar voor diegenen die in aanmerking willen 
komen voor een bevestiging van de bisschop om in de parochie met een zekere 
verantwoordelijkheid vrijwillige taken uit te voeren, ter assistentie van het pastorale 
team. 
 
Bisschop Liesen: ,,De pastoraal 
assistenten die met bisschoppelijke 
zending gaan werken, zullen hun taken 
uitoefenen onder directe 
verantwoordelijkheid van de pastoors. 
Aan hen wil ik ook de mogelijkheid 
toevertrouwen  –wanneer zij dit 

wenselijk achten en in samenspraak 
met hun pastoraal team–  uit de 
mensen die de tweejarige 
geloofscursus hebben gevolgd 
kandidaten te kiezen en deze aan te 
melden voor het opleidingsjaar tot 
pastoraal assistent.’’ 

 
,,Van harte hoop ik dat de zending van goedgevormde vrijwilligers  –waarmee elders 
in Nederland goede ervaringen zijn opgedaan– ondersteuning biedt aan de pastoraal 
teams en hun meer mogelijkheden geeft op de pastorale noden en kansen van onze 
tijd in te gaan’’, aldus de bisschop. 
 
 

 Zie voor meer informatie over de Geloofscursus en het Opleiding tot 
pastoraal assistent  www.sintfranciscuscentrum.nl 

 
 
 
 

Bron: nieuwsbrief Bisdom Breda 
Redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 
 
 
 
 
 

 

Open Monumentendag 2017 

De Onze Lieve Vrouwe Kerk doet weer mee met Monumentendag 2017. 

 
Het thema voor deze dag (9 september) is ‘Boeren, Burgers en Buitenlui’. Voor een 
expositie rond dit thema zijn wij op zoek naar mensen die foto’s en andere 
voorwerpen beschikbaar willen stellen. 
 
U kunt daarbij denken aan foto’s van doop, huwelijk, uitvaart, 1e Communie en 
vormsel maar ook aan andere hoogtepunten onze parochie betreffende. Indien u iets 
heeft voor de expositie dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de 
parochie. 
 

http://www.sintfranciscuscentrum.nl/


Katholiekleven.nl komt met serie over geloofsoverdracht 

In een nieuwe serie korte video’s stelt Katholiekleven.nl de vraag: hoe draag je 

je geloof over aan kinderen? 

 
In de eerste video komt Marieke Cloodt aan het woord. Zij is catechiste op de 
Martinusschool in Heerlen en op de openbare basisschool Harlekijn in Landgraaf. Ze 
legt uit met welk materiaal ze werkt en laat zien hoe ze met de kinderen in gesprek 
gaat over Jezus. 
 
In de tweede video uit de serie vertelt diaken Guido van Dierendonck hoe hij in de 
parochie in Venlo-Zuid bouwt aan het kinderwerk in de parochie: ,,Kinderen moeten 
geraakt worden, moeten zich welkom weten bij ons in de kerk.’’ In deze video 
‘Kinderkerk: Hoe doe je dat?’ vertellen kinderen en ouders hoe zij de kinderkerk 
beleven. 
 
Diaken Guido van Dierendonck: ,,Mijn advies is eigenlijk: begin aan kinderwerk. Je 
kunt een heel traject en een heel plan bedenken en uitstippelen: over zoveel tijd wil ik 
met zoveel kinderen zijn, ik wil het zus en zo gaan doen. Maar begin gewoon met 
wat je hebt en de praktijk loopt vanzelf uit op iets dat waarschijnlijk veel mooier is dan 
wat je zelf kunt bedenken.’’ 
 
Deze serie op het videokanaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie komt tot 
stand in samenwerking met het bisdom Roermond. Elke video is voorzien van 
praktische tips voor ouders en mensen die in het pastoraat werken met kinderen. 
 
Bekijk de video’s in de categorie ‘Ik Geloof’ op Katholiekleven.nl 
 

 

http://katholiekleven.nl/


 

 

Tentoonstelling Middelburg en de Mediene 

Joods leven in Zeeland door de eeuwen heen 

De geschiedenis van de Joden in Middelburg en de rest van Zeeland kenmerkt 

zich door de afwisseling van bloei en neergang, met het jaar 1942 als absolute 
dieptepunt. 
 
 
Tekst:  Han Bleyenbergh 
 
 
 
De deportatie van de Joodse Zeeuwen in dat jaar – een weg die voor ongeveer de 
helft van hen via Amsterdam naar de vernietigingskampen in Polen leidde – leek 
het einde te betekenen van het Joodse leven in Zeeland. Maar de essentie van het 
Jodendom is leven en ook uit dit dieptepunt bleek een weg omhoog te zijn. De 
synagoge van Middelburg, die tijdens de oorlog in een puinhoop was veranderd, 
werd weer volledig hersteld. Ook de Joodse gemeente van Zeeland is weer 
opgebouwd en komt hier geregeld samen. 
 
Het Joodse verleden in Zeeland kende een bloeiperiode tijdens de zeventiende eeuw, 
toen Portugese Joden zich in Middelburg vestigden en in de Zeeuwse hoofdstad veilig 
konden terugkeren naar de godsdienst die zij onder de druk van de Spaanse inquisitie 
hadden moeten verlaten. In de achttiende eeuw zien wij dat de Portugese Sefardische 
Joden grotendeels plaats maken voor de Duitse Asjkenazische Joden. De negentiende 
eeuw staat in het teken van sociale integratie, die mogelijk was geworden sinds de 
maatschappelijke gelijkstelling van de Joden tijdens de Bataafse Republiek en de 
maatregelen van koning Willem I, waarbij de Joden werden gelijkgesteld met 
(Christelijke) kerkgenootschappen. In die periode leefden overal in Zeeland (ook in 
Zeeuws Vlaanderen) Joden vreedzaam te midden van hun christelijke buren en 
verdienden zij de kost naar eigen keuze, een recht dat hun in het verleden steeds was 
ontzegd. In Zierikzee, Goes en Vlissingen werden synagogen gebouwd. In de loop van 
de eerste helft van de twintigste eeuw concentreert de Joodse gemeenschap zich 
steeds meer in Middelburg. 
 
Op 24 maart 1942 werd het merendeel van de Zeeuwse Joden in het station van 
Middelburg op transport gesteld naar Amsterdam. Via kamp Westerbork kwamen ze 
terecht in een van de vernietigingskampen. Slechts enkelen keerden terug. 
 
De tentoonstelling is opgezet door het Etty Hillesum Onderzoekscentrum en 
ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland en is te bezichtigen tot 2 september 
2017 in de ZB aan de Kousteensedijk 7 in Middelburg 
 
Openingstijden 

o maandag   13.00 – 20.00 uur 
o dinsdag t/m vrijdag  10.00 – 20.00 uur 
o zaterdag   10.00 – 16.00 uur 
o zondag   gesloten 

 
 
 
 



 

 

Rondleidingen 
Het Etty Hillesum Onderzoekcentrum (EHOC) verzorgt enkele rondleidingen van 
ongeveer een uur over deze boeiende tentoonstelling. Een unieke kans om de 
geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Zeeland te ontdekken. Er zijn prachtige 
voorwerpen en bijzondere, maar ook schokkende documenten te zien, onder andere uit 
het Zeeuws Archief, de ZB, de Synagoge en het Joods Historisch Museum in 
Amsterdam.  
De rondleidingen worden verzorgd door ds. Gert- Jan Smit.  
De groep zal uit maximaal 12 personen bestaan. 
 
Er zijn drie data gepland: 

o maandagmiddag  17 juli om 14.00 uur 
o zaterdagmorgen  22 juli om 10.30 uur 
o dinsdagmiddag  25 juli om 16.00 uur 

 
Opgave 
via e-mail:  info@ehoc.nl  of telefonisch via het kantoor van het Etty Hillesum 
Onderzoekcentrum, maandag t/m donderdag: 13.30-16.00 uur: 0118 - 678835 
Als het kan graag 2 voorkeursdata opgeven. 
 
 
 
Boek 
Ter gelegenheid van de tentoonstelling 
is een boek verschenen bij Garant-
Uitgevers in Antwerpen-Apeldoorn met 
als titel: Middelburg en de Mediene.  
 
 
Hieraan heeft een keur van 
deskundigen mee gewerkt. Het boek is 
rijk geïllustreerd, zowel in zwart-wit als 
in kleur en telt 248 blz. 
 
 
Het boek is te koop in de boekhandel, in 
de ZB en bij het EHOC voor € 30,00. 
 
 
 
 
 
(ISBN 978-90-441-3521-3) 

mailto:info@ehoc.nl


 

 

 

 
 

■ 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. 

 
 
■ Zaterdag 9 september 

De Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen is vandaag geopend vanwege 
Monumentendag. In de kerk is onder meer een expositie te zien onder de titel 
Boeren, Burgers en Buitenlui’. 

 
 
■ 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 

 
 
■ Woensdag 28 maart 2018 mei (19.00 uur) 
 Chrismaviering in Roosendaal. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vriendelijkheid is de taal 
Die doven kunnen horen en blinden kunnen zien!! 

http://www.catharijneconvent.nl/


 

 

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 14 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. 
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