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Voorlopig geen opvolger voor Bernard van Lamoen 

Tijdens de vieringen van afgelopen weekeinde hebben de voorgangers de 

aanwezige parochianen nader geïnformeerd omtrent de stand van zaken rond 
de invulling van de vacature binnen het pastoraal team, ontstaan na het vertrek 
per 1 januari 2017 van pastoraal werker Bernard van Lamoen naar Roosendaal. 
 
De voorgelezen tekst leest u hieronder. 
 
 
Kanselmededeling 
Namens het pastorale team van de H. Maria Parochie Walcheren en de H. Pater 
Damiaanparochie doe ik u de volgende mededeling. 
 
Op 1 januari is er een vacature ontstaan in het pastorale team doordat pastor Van 
Lamoen ging werken in Roosendaal. Ondanks aanhoudende vragen aan de 
verantwoordelijke stafleden van het bisdom is deze vacature tot op heden niet 
vervuld. 
 
Een gesprek in de zomer heeft geleerd, dat er, zeker het komende jaar, geen 
kandidaten beschikbaar zijn om de vacature te vervullen. 
 
Voor de leden van het pastorale team betekent dit, dat zij hun taken zullen 
herschikken en dat het eerder vastgestelde pastorale beleidsplan moet worden 
herzien. 
 
De pastores zullen echter met volle inzet blijven werken om de pastorale zorg zo 
goed mogelijk te vervullen. 
 

 
 



 

 

 

 

Uitnodiging lezing Anja Machielse 
‘Goed ouder worden’ 
Over sociale verbondenheid en sociale kwetsbaarheid 

Hoewel sociale verbondenheid van belang is in alle fasen van het leven, is dat 
zeker zo als mensen ouder worden. 

Ouderen hebben relatief vaker te maken met ingrijpende levensgebeurtenissen, 
zoals het verlies van werk, het overlijden van dierbaren, fysieke beperkingen of 
geestelijke achteruitgang. Ze moeten leren omgaan met deze omstandigheden en 
gebeurtenissen en nieuwe ankers vinden voor de ervaring van een zinvol leven.  
Welke mogelijkheden hebben ouderen hiertoe? 

 

Foto: 
Hannah Anthonysz 

Cruciaal is het vinden van een 
goed evenwicht tussen individuele 
autonomie of onafhankelijkheid 
enerzijds en verbondenheid met 
betekenisvolle anderen anderzijds.  

Prof. dr. Anja Machielse is bijzonder hoogleraar ‘Empowerment van Kwetsbare 
Ouderen’ aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Zij studeerde filosofie en is 
gepromoveerd in de sociale wetenschappen. Zij is gespecialiseerd in onderzoek naar 
kwetsbare ouderen. 

Belangrijke thema’s in haar werk zijn eenzaamheid, sociaal isolement, sociale 
verbondenheid, sociale vitaliteit van de leefomgeving en zingevingsvragen.   

Lezing:   26 september 2017 

Tijdstip:   inloop vanaf 14.00 uur, aanvang lezing 14.30 uur 

Plaats:       de Jeugdhoeve in ‘s-Heerenhoek, Blikhoek 4  

Aanmelden:   per e-mail: pastorteam@zeelandnet.nl 

    telefoon: pastoraal centrum 0113 – 218610 

Alle medewerk(st)ers in het Ouderenpastoraat én alle belangstellenden zijn van 
harte uitgenodigd. 

mailto:pastorteam@zeelandnet.nl


 

 

Bovendonk opende studiejaar met 16 studenten 
Op vrijdag 1 september 2017 startte het studiejaar van de Priester- en 
Diakenopleiding Bovendonk in Hoeven. 
 
De opleiding telt 16 studenten in het studiejaar 2017-2018. Er zijn 4 nieuwe 
aanmeldingen, 3 voor het eerste jaar en 1 zij-instromer. Een zij-instromer heeft een deel 
van zijn opleiding en vorming elders gevolgd en voltooit deze op de Priester- en 
Diakenopleiding Bovendonk. 
 
De verdeling van de studenten over de verschillende studiejaren is als volgt: 

▪ Eerste jaar: 3 studenten 
▪ Tweede jaar: 5 studenten 
▪ Derde jaar: 1 student 
▪ Vierde jaar: 1 student 
▪ Vijfde jaar: 3 studenten 
▪ Zesde jaar: 3 studenten 

 
De verdeling over de verschillende bisdommen is als volgt: 

▪ Bisdom Antwerpen: 2 priesterstudenten 
▪ Bisdom Breda: 1 diakenkandidaat 
▪ Bisdom Groningen-Leeuwarden: 1 priesterstudent en 1 diakenkandidaat 
▪ Aartsbisdom Mechelen-Brussel: 1 priesterstudent 
▪ Bisdom Rotterdam: 2 priesterstudenten en 6 diakenkandidaten 
▪ Aartsbisdom Utrecht: 1 priesterstudent 

 
Eén priesterstudent is bestemd voor de Chaldeeuwse Kerk. De opleiding telt 8 
priesterstudenten en 8 diakenkandidaten. 
Voor het Bisdom Breda studeert 1 priesterkandidaat aan de Fontys Hogeschool. Hij 
woont in het Ariënsinstituut in Utrecht. 
 
Het eerste jaar kent dit jaar een iets andere opzet. Tot dusverre doceerde Cas van 
Beek pw. ecclesiologie (de leer over de Kerk). ,,Dit vak was breder dan de ecclesiologie 
pur sang,” vertelt rector Schnell. “Toen Cas van Beek in juni 2017 afscheid nam is 
besloten zijn vak in drie onderdelen op te splitsen. Diaken Vincent de Haas verzorgt de 
inleiding in het katholieke geloof, David Lebrun pr een cursus filosofische 
begripsanalyse terwijl prof. dr. Henk Witte ecclesiologie zal doceren.’’ 
 
,,De webpagina van de bibliotheek heeft een nieuwe interface gekregen,’’ vervolgt 
rector Schnell. ,,Er zijn meer zoek- en sorteermogelijkheden,” aldus de rector. “Zo kan 
de gebruiker artikelen en boeken op jaar van verschijnen ordenen.’’ 
 

Bron: nieuwsbrief bisdom van Breda 
Redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 

 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 
 

http://gatekeeper.deusprovidebit.org:50080/bidoc/index.html
mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

 

Geestelijke verzorging in het ADRZ 

Als u in het ziekenhuis bent opgenomen, kan er veel op u af komen. 

 
 
Tekst: Peter Vrancken                    Foto: Marjolein van Roekel-Lambregts 
 
 
Een opname kan betekenen dat er veel tijd is om na te denken: over de kwetsbaarheid 
van het bestaan, over leven en dood, over verleden en toekomst, of over relaties met 
anderen. Misschien wilt u daar eens over praten. Zoekt u dan gerust contact met de 
geestelijk verzorger van uw afdeling. Zij willen voor u, uw familie of vrienden, 
gesprekspartner zijn. Ongeacht uw geloof of levensovertuiging. 
 
Marjolein van Roekel-Lambregts is sinds 2011 geestelijk verzorger in het Admiraal De 
Ruyterziekenhuis. Haar werkplek bevindt zich in Goes, maar zij is in voorkomend geval 
ook oproepbaar voor de ADRZ-locatie in Vlissingen. 
 
Marjolein van Roekel, gehuwd, drie kinderen, is woonachtig in Etten Leur en was 
aanvankelijk werkzaam als verpleegkundige in de psychiatrie, maar koos 
vervolgens toch voor het pastorale werkterrein. 
 

 

 
 
Luisterend oor 
Ik ben katholiek en mijn twee 
vrouwelijke collega’s zijn protestant. We 
hebben onder elkaar de afdelingen van 
het ziekenhuis verdeeld. Wij zijn 
beschikbaar voor alle patiënten, 
ongeacht hun levensovertuiging 
 
We weten op voorhand niet tot welke 
kerk patiënten behoren. Wij bieden een 
luisterend oor en kunnen samen met de 
patiënt en zijn familie onderzoeken hoe 
het ziek zijn beleefd wordt en wat kracht 
en steun kan bieden’’, vertelt Marjolein 
van Roekel.

,,Wanneer u of een familielid bij een ziekenhuisopname de behoefte heeft om met mij in 
contact te komen, kunt u mij bellen of een verpleegkundige vragen dat te doen. Ik sta 
graag voor u klaar. Ook wanneer u als vrijwilliger parochianen in het ziekenhuis komt 
bezoeken mag u gerust een beroep op mij doen.’’ 
 
Stiltecentrum 
Op de eerste verdieping van het ziekenhuis in Goes is een stiltecentrum. U kunt daar 
een kaarsje aansteken, iets lezen, wat tot rust komen of bidden. Het stiltecentrum is 
altijd open. Op zondagochtend is er een korte viering van woord en gebed voor alle 
patiënten en hun familie. Afwisselend gaan predikanten en pastores uit de regio en de 
geestelijk verzorgers voor. 



 

 

 

Vrijwilligers halen en brengen de patiënten en verzorgen andere praktische taken. Na 
afloop van de viering is er gelegenheid om samen koffie en thee te drinken. 
 
Bereikbaarheid 
Marjolein van Roekel is telefonisch in het ziekenhuis in Goes bereikbaar via nummer 
0113 - 234031. De werkkamer van de geestelijk verzorgers vindt u op bestemming 80 
op de begane grond van het ziekenhuis in Goes. 
 
 
Overzicht kerkdiensten en voorgangers 2017: klik hier. 
 
 
 
 
 
 

 

Caritascollecten 

Afgelopen weekeinde is weer de maandelijkse Caritascollecte gehouden. 

 
In zorgcentrum Ter Reede in Vlissingen werd en bedrag van € 31.00 op de 
collecteschaal gelegd. 
 
In de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen werd € 138.28 opgehaald en in de H.H. 
Petrus- en Pauluskerk in Middelburg € 186.55. 
 
Hartelijk dank hiervoor. 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

https://www.adrz.nl/securefiles/dd9b16a7f1b758f8e550d0730eb55eec4d9f8b9397c72b693c98fe0aa053d1133ca4ceb0a21099220072148b4e8d8f4a
http://katholiekleven.nl/


 

 

 

Katholieken en moslims: ,,We willen onze dialoog zichtbaar 

maken’’ 

Op woensdagmiddag 5 september spraken leden van de katholieke Contactraad 

voor Interreligieuze Dialoog (CID) en het Islamitisch Platform INS met elkaar over 

manieren om gedeelde christelijke en islamitische waarden en normen te kunnen 

communiceren met anderen in de seculiere samenleving. 

De ontmoeting vond plaats bij het Secretariaat van het Rooms-Katholiek 

Kerkgenootschap (SRKK) in Utrecht. De gesprekspartners benadrukten dat waarden 

moeten worden voorgeleefd. In je handelen maak je dat concreet en zichtbaar. ,,We 

hebben een goed verhaal. Dat mogen we vertellen. Daarbij kunnen moslims en 

christenen gezamenlijk optrekken’’, aldus Alaattin Erdal van INS. 

Samen met Agda Wachter van de CID zoekt hij naar een concrete aanpak voor 

scholen. Selma Ablak van INS pleitte voor het bevorderen van gemeenschapszin in de 

samenleving. ,,Daartoe moeten we onze dialoog zichtbaar en concreet maken’’, zei ze. 

Die opdracht namen haar gesprekspartners graag over. Zo kunnen bijvoorbeeld 

nationale dagen zoals de burendag en NL Doet ook interreligieus worden ingevuld. 

De CID en INS verzamelen modellen van dialoog en voorbeelden van 

dialoogactiviteiten om daarmee hun achterbannen op lokaal vlak handreikingen aan te 

bieden. De modellen en voorbeelden zijn binnenkort te vinden op de digitale 

dialoogpagina’s van de CID/RKK en INS. 

 

 

 

Toeristenkerken sluiten het seizoen af 

De toeristenkerken van de H. Maria Parochie Walcheren sluiten komende 

zondag, 10 september, het seizoen af. Dat gebeurt tijdens de vieringen in 

Dishoek, Vrouwenpolder en Zoutelande, die om 10.00 uur beginnen. 

Het was, mede dankzij het veelal mooie zomerse weer, een goed seizoen oor de drie 

strandkerken. Vieringen werden vaak opgeluisterd door koren van buiten de provincie, 

die graag kamen zingen. Ook veel parochianen kwamen in de strandkerken vieren. 

Voor de werkgroepen rest de evaluatie, waarna de voorbereidingen voor 2019 ter 

hand genomen worden. 

 

 



 

 

 

  

 

 

■ Zaterdag 9 september 
De Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen is vandaag tussen 10.00 en 17.00 uur 
geopend vanwege Monumentendag. In de kerk is onder meer een expositie te 
zien onder de titel Boeren, Burgers en Buitenlui en zijn er optredens van twee 
koren. Ook de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg opent vandaag voor 
belangstellenden de deuren. 

 
■ Zondag 17 september (19.30 uur) 

Oecumenische Vredesdienst in de Doopsgezinde Kerk aan de Lange 
Noordstraat in Middelburg. 

 
■ Donderdag 21 september (17.00 uur) 

Internationale Vredesweek. De Walk of Peace, een wandeling van en voor vrede. 
Een wandeling om te ervaren én te laten zien dat diverse mensen, mét 
verschillen, wel met elkaar op kunnen lopen. De wandeling voert langs 
synagoge, moskee en kerk. De start is op de Markt in Middelburg. 

 
■ Zaterdag 23 september (12.00 uur) 

Internationale dag van de Vrede. Een intercultureel en interlevensbeschouwelijk 
lunchgesprek voor  toenadering, kennismaking en ontmoeting. Zaterdag 23 
september, 12.00 uur in t Hofje, Walgang 2 (onder de toren van de Lange Jan) in 
Middelbhurg. 

 
■ Dinsdag 26 september (14.00 uur) 

Lezing over sociale verbondenheid en sociale kwetsbaarheid in De 

Jeugdhoeve, Blikhoek 4 in ’s-Heerenhoek. Aanmelden per e-mail:

 pastorteam@zeelandnet.nl of telefonisch bij het pastoraal centrum in 
Goes: 0113 – 218610. Lees hier meer over in de volgende nieuwsbrief. 

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

 
 

Geen wijsheid zo groot 
als eerlijkheid!! 

mailto:pastorteam@zeelandnet.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 
p.de.maat@rkwalcheren.nl 
r.mangnus@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 15 september 
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. Kopij uitsluitend aanleveren in Wordformaat! 
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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