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Petrus en Pauluskerk Onze Lieve Vrouwekerk

Dishoek Domburg Vrouwenpolder Zoutelande

Afscheid van Sebastian Blaha als misdienaar

Na zes jaren inzet als misdienaar in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg

hebben we afgelopen zondag, 23 juli, Sebastian (midden op de foto) daarvoor bedankt
en hem alle goeds gewenst!

Fotograaf: Esther Geissler- Westplate



Herinneringen aan pastoor W. van der Riet

Honderd jaar heeft hij mogen worden. Op 19 oktober a.s. zou hij 101 geworden
zijn.

Vele parochianen herinneren zich deze pastoor, die op 19 oktober 1916 te Dinteloord
werd geboren, nog heel erg goed. Hij volgde pastoor Adriaansens op. Het is bijzonder
om te lezen, dat hij in de parochie werd geïnstalleerd in de eucharistieviering van
zondag 24 december 1967. Een dag voor Kerstmis dus!

En wie installeerde hem? Zijn klasgenoot en vriend Huub Ernst, de latere bisschop.
Pastoor van der Riet leidde de parochie van 1967 tot 1992. In 1992 ging hij met
emeritaat. In het boekje van A.J. Schutijser, Geschiedenis van de Rooms-Katholieke
parochie van Vlissingen, staat een schitterende foto van hem.

Ik heb deze pastoor niet gekend, maar toch ook wel. Dat zit zo: tijdens de huisbezoe-
ken, die ik aan de parochianen breng, vertellen zij vaak over deze pastoor. Hij leeft als
het ware nog steeds onder de parochianen van Vlissingen. Vooral tijdens zijn emeritaat
bezocht hij met grote regelmaat z’n parochianen. Hij kwam dan zo af en toe op tijdstip-
pen waarop men hem niet een, twee, drie verwachtte. Ook kon het ’s avonds wel eens
laat worden en als er dan een borreltje gedronken werd, begon de pastoor te knikke-
bollen en zeiden de mensen: ,,Pastoor, u moest nu maar eens naar huis gaan.’’ Zo zijn
er meer anekdotes. Dat kenmerkt hem: hij wilde mens zijn onder zijn mensen.

Eenmaal wonend in Bergen op Zoom bleef hij contacten met parochianen onderhou-
den. Menigeen heeft van hem een verjaardagskaart ontvangen of een brief na
ingrijpende gebeurtenissen.

Voor mij was het bijzonder leuk en boeiend toen ik hem leerde kennen na afloop
van een crematieplechtigheid van een bekende parochiaan. Pastoor Van der Riet
zat ook in de aula. We hebben een leuk en boeiend gesprek gehad. Eindelijk
ontmoette ik dan de man over wie ik zoveel hoorde.

Deze pastoor heeft ontzettend veel betekend voor onze parochie. Een pastoor opgeleid
in het seminarie, maar openstaand voor de vernieuwingen die het 2e Vaticaans Concilie
(1962-1965) met zich meebracht. Hij zette zich er voor in.

Nu is hij door onze Schepper uit dit leven weggeroepen, maar ik ben er van overtuigd
dat hij nog lang zal voortleven in de herinnering van zeer veel parochianen.

Requiem aeternam dona eis, Domine.

Pastor Ed Visser

Nieuws voor de nieuwsbrief?
Mail de redactie

nieuws@rkwalcheren.nl
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Lieve mevrouw

‘Samen ben je niet alleen’ stond er op het Holly Hobbie-tegeltje dat mijn
meisjeskamer vroeger sierde. De tekst schiet me te binnen op een mooie
zomerdag, in het kapelletje van Binderen.

Tekst: © Annemarie Latour

Het is er stil en verlaten. Terwijl ik rustig op een bankje zit, komt er een lieve mevrouw
binnen. Ze steekt een kaarsje op en begint te huilen.

Opluchting en verdriet

,,Het is vanwege mijn dochter’’, zegt ze, terwijl ze haar tranen probeert te bedwingen.
,,Ze heeft vandaag goed nieuws gekregen van de dokter. Gelukkig maar, ze heeft twee
kleine kindjes…’’ Ik kijk naar haar gezicht waarop een mengeling van opluchting en
verdriet  te zien is. We praten even.

,,Mijn man is ook ernstig ziek’’, zegt ze. ,,Hij heeft prostaatkanker. Ze hebben van alles
bij hem moeten weghalen. Nu heeft hij een stoma, maar hij blijft er zo optimistisch
onder.’’ Opnieuw staan er tranen in haar ogen. ,,Sorry, ik ben mijn hart aan het
luchten’’, zegt ze verontschuldigend. Ik knik haar bemoedigend toe.

,,Bovendien ben ik zo vergeetachtig aan het worden’’, zegt ze bezorgd. ,,Ze zeggen dat
ik overspannen ben of iets dat daarop lijkt…’’ De lieve mevrouw zoekt naar woorden.
,,Bedoelt u een burn-out?’’ vraag ik haar. ,,Ja, dat is het’’, zegt ze. ,,Af en toe kom ik
gewoon niet meer op sommige woorden. Dan heb ik teveel aan mijn hoofd.’’

Gewoon rechtdoor

Ik luister naar haar verhaal. De lieve mevrouw is speciaal naar het kapelletje komen
fietsen. Het was wel even zoeken, want ze is er al jaren niet meer geweest. ‘’Maar ik zei
tegen mijn man: ik fiets gewoon rechtdoor langs het kanaal en dan ga ik op een
gegeven moment rechtsaf en kom ik er vanzelf.’’

Ten slotte staat ze op en maakt een foto van het houten Mariabeeld, waar toevallig
prachtige rode rozen bij staan. ,,Die foto stuur ik naar mijn dochter. Ze vindt het vast
onzin, maar ik denk dat Maria er niet minder om zal bidden’’, zegt ze vol vertrouwen.

In gedachten bedank ik Moeder Maria voor de lieve mevrouw. Haar kwetsbaarheid
ontroert me. Dan, voordat ze naar buiten loopt en op de fiets stapt, pakt ze mijn hand
vast en geeft er een kneepje in. ,,Bedankt, lieverd’’, zegt ze. Ineens knipper ik zelf een
traantje weg. Zo zijn we allebei, op een mooie zomerdag, samen en niet alleen.



Openingstijden secretariaten in de vakantieperiode

Van 17 juli tot en met 25 augustus Is het secretariaat in Middelburg (telefoon 612860)

iedere dinsdag- en donderdagmorgen geopend van 9.30 - 11.30 uur

Het secretariaat in Vlissingen (telefoon 412247) is op woensdag –en vrijdagmorgen
geopend van 9.00 – 12.00 uur.

Heeft  U  dringend een pastor nodig? Belt  u dan de teamwachttelefoon:

06 – 53637130

Verzending nieuwsbrieven niet vlekkeloos

Uit reacties van lezers merken we op, dat de verzending van de nieuwsbrieven
299, 300 en 301 niet vlekkeloos is verlopen.

Heeft u een of meerdere nieuwsbrieven niet ontvangen? Laat het ons weten en we
sturen de ontbrekende nieuwsbrieven graag na.

Om onze administratie zo optimaal te houden verzoeken wij uw opmerkingen ten
aanzien van de verzending van de nieuwsbrief te sturen naar:

nieuws@rkwalcheren.nl

Nieuwe secretaris parochiebestuur
Bisschop mgr. Dr. Jan Liesen heeft Jac van Damme benoemd tot secretaris van
het bestuur van de H. Maria Parochie Walcheren.

Hij volgt eind augustus Fons Toorop op, die vanaf dat moment de functie van penning-
meester, die hij al tijdelijk vervulde na het aftreden van Cor Braspenning, definitief gaat
invullen.

Van Damme maakt deze en komende maand een zeiltocht over de oceaan.

Caritascollecten in augustus
Zaterdag 5 en zondag 6 augustus a.s. zal  respectievelijk in Verzorgingscentrum Ter
Reede en de Onze Lieve Vrouwekerk de maandelijkse Caritascollecte worden
gehouden.

De opbrengst is voor de eigen kas Caritas.
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■ Maand juli
Deze maand zijn er geen weekvieringen in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in
Middelburg en de Emmanuëlkapel in Vlissingen.

■ Zondag 30 juli (10.00 uur)
KRO/RKK-prominent Leo Feijen gaat vandaag voor in de woord- en
communieviering in de toeristenkerk van Vrouwenpolder. Feijen deed dat ook al
in 2015 en vorig jaar.

■ 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.

Het aardige van egoïsten is,
dat ze nooit over andere mensen praten!!

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 11 augustus
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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