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Pastoor Frans Verheije tijdelijk voorganger op Walcheren 

 
Pastoor drs. F.M. Verheije zal met 

ingang van zondag 22 oktober iedere 
zondag en om en om voorgaan in de 
eucharistievieringen in  de H.H. 
Petrus- en Pauluskerk in Middelburg 
en de Onze Lieve Vrouwekerk in 
Vlissingen. 
 
 
Pastoor Frans Verheije (61) is werk-
zaam als pastoor in de H. Trudo-
parochie van het samenwerkings-
verband in het Brabantse Zundert. 
 
 
Hij neemt tijdelijk, maar in ieder geval tot 
medio november, de taak als 
voorganger over van pastoor drs. Paul 
de Maat, die als gevolg van een 
ongelukkige val al enkele weken 
uitgeschakeld is. 

 
 

 
Foto: Samenwerkingsverband Zundert 

Dankbaar 
Het genezingsproces van pastoor De Maat vordert. Hij is momenteel nog onder 
behandeling van de orthopeed en een fysiotherapeut. Hij kan zijn rechterarm nog 
steeds niet gebruiken en kan daarom ook geen bezoek ontvangen. Hij is dankbaar voor 
alle beterschapswensen en blijken van interesse die hij sinds zijn onfortuinlijke val heeft 
mogen ontvangen. 
 



N8vdN8 in Middelburg 

Zaterdag 28 oktober a.s. wordt in Middelburg weer de Nacht van de Nacht 

gehouden. 
 
De H.H. Petrus- en Pauluskerk doet ook dit jaar weer mee. De kerk zal op 
zaterdagavond 28 oktober aanstaande geopend zijn van 19.30 uur tot 22.30 uur, 
vooral voor degenen die stilte en contemplatie zoeken. Een sfeervol moment in een 
hectische wereld. 
 
Om de schoonheid van de nacht te benadrukken en om aandacht te vragen voor de 
gevolgen van lichthinder, organiseren natuur- en milieufederaties jaarlijks de Nacht van 
de Nacht, onder het motto ‘Middelburg doet het licht uit!’. 
 
Juist in het donker geven kaarsjes licht! U bent van harte welkom voor stilte en/of 
het aansteken van een kaarsje. 
 

 
Zo zag de Petrus- en Pauluskerk er tijdens een eerdere editie van N8vdN8 uit. 

Archieffoto: Kees Heeren 

 
 

 

In de nieuwsbrief leest u ook nieuws 

dat u nergens anders leest! 
 
 

 



 

 

Geloof beleven: wij doen het samen 

Op zaterdag 25 november wordt een Werkdag Catechese gehouden te 's-

Heerenhoek. 
De Werkdag is een initiatief van het pastorale team van de H. Maria Parochie 
Walcheren en de Pater Damiaanparochie (De Bevelanden en Schouwen-Duiveland). 
De Werkdag is bedoeld voor vrijwilligers uit de beide parochies, voor leerkrachten van 
katholieke en interconfessionele basisscholen, maar ook belangstellende parochianen 
zijn welkom. 
 
 

 

 
De manier waarop wij in de 21e eeuw 

ons geloof beleven is sterk veranderd. 

Dat heeft grote gevolgen voor de wijze 

waarop we onze christelijke inspiratie 

doorgeven aan anderen. De 

vanzelfsprekende kennis over en de 

betekenis van rituelen en verhalen kan 

niet meer worden verondersteld. Het 

geloof moet veelal opnieuw worden 

voorgesteld. De vraag is dan: voor 

welke opgave staat de 

geloofsgemeenschap door deze 

ontwikkelingen? Daar gaat deze 

werkdag over. 

 

Volledige programma 

09.30 uur: inloop (H. Willibrorduskerk) 
09.45 uur: opening 
10.00 uur: inleiding door dr Stijn Van den Bossche over 'Christen zijn is een keuze' 
10.45 uur: gelegenheid tot vragen stellen 
11.15 uur: koffie/thee 
11.30 uur: naar de workshops (Don Boscoschool, Deken Tomaslaan 35) 
11.45 – 12.45 uur: 1e ronde 
12.45 uur: lunch  
13.30 – 14.30 uur: 2e ronde 
14.30 uur: koffie/thee 
14.45 uur: gebedsmoment 
15.00 uur: sluiten 
 



 

 

Lezing in de ochtend (H. Willibrorduskerk,) door dr. Stijn Van den Bossche: Christen zijn 
is een keuze. Workshops in de middag (Don Boscoschool, op vijf minuten lopen van de 
kerk): 

o Materiaal en concepten voor geloof en gezin 
o School en kerk: kunnen we koppelen? 
o Project Gezinskerk - een zondagochtend anders 

 
Aanmelden 
graag vóór 22 november via 

• het Pastoraal Centrum Goes 0113-248610 (dinsdag-vrijdag van 10.00-12.00 
uur) 

• of via het formulier op https://goo.gl/kp3ZNV.  

 

 

 

 

 

 

Caritascollecte oktober 

De Caritascollecte van 1 oktober jl. heeft in de H.H. Petrus- en Pauluskerk € 
166.57 opgebracht E. 166.57. In de Onze Lieve Vrouwekerk alsmede in 
Zorgcentrum Ter Reede is een bedrag van € 144,01ingezameld . 

 

 

 

 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 

https://goo.gl/kp3ZNV
mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

 

Bisschop Frans Wiertz (Roermond) kondigt afscheid aan 

Bisschop Frans Wiertz van Roermond kondigt in een brief aan alle gelovigen in 
zijn bisdom aan dat hij met ingang van 2 december aanstaande zijn taken als 
bisschop van Roermond neerlegt. De brief wordt dit weekeinde in alle 
parochiekerken in Limburg voorgelezen of op een andere wijze gepubliceerd.  

In de rooms-katholieke kerk worden bisschoppen geacht om bij het bereiken van hun 
75e levensjaar hun ontslag aan te bieden aan de paus. Bisschop Wiertz hoopt op 2 
december deze leeftijd te bereiken. Om die reden heeft hij enkele maanden geleden zijn 
ontslag aan paus Franciscus aangeboden dat inmiddels is aanvaard. 

Waarnemend bestuurder 

In zijn ontslagbrief heeft Mgr. Wiertz de paus verzocht om hem na 2 december niet tot 
administrator (tijdelijk bestuurder) van het bisdom Roermond te benoemen. In verband 
met zijn sterk verminderd gezichtsvermogen acht de bisschop zich niet meer in staat 
om het bisdom te besturen. Mgr. Wiertz lijdt al enige tijd aan de oogziekte macula 
degeneratie, hetgeen hem ernstig belemmert bij het uitoefenen van zijn taak. Dit 
betekent dat Mgr. Wiertz op 2 december al zijn bisschoppelijke activiteiten beëindigt. 

Dankbaar 

In de afscheidsbrief spreekt Mgr. Wiertz zijn grote dank uit voor iedereen die hem de 
afgelopen vierentwintig jaar in daad en gebed ondersteund heeft. ,,Ik heb het ambt van 
bisschop met grote vreugde mogen vervullen. Er zijn zeker moeilijke perioden geweest, 
maar ik mag in grote dankbaarheid terugzien op de bijna kwart eeuw dat ik uw bisschop 
mocht zijn en met u door de tijd mocht trekken. Het zijn gelukkige jaren geweest,’’ aldus 
bisschop Wiertz in zijn afscheidsbrief. In de brief vraagt hij ook vergeving aan degenen 
die zich door zijn toedoen gekwetst hebben gevoeld. De bisschop eindigt zijn brief met 
de woorden: ,,Het ga u allen goed. Adieu, adieu, tot bij God.’’ 

Op zaterdag 9 december is er om 10.30 uur in de Sint-Christoffelkathedraal in 
Roermond een feestelijke dankviering. Aansluitend vindt een receptie plaats in 
Theaterhotel De Oranjerie in Roermond. Na zijn terugtreden gaat bisschop Wiertz in 
Maastricht wonen. 

Bisschoppenconferentie 

In een reactie namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie zegt de voorzitter, mgr. 
H. van den Hende: ,,Bisschop Wiertz is sinds 1993 lid van onze bisschoppenconferen-
tie. Bijna vijfentwintig jaar maakt hij deel uit van de conferentie en is daarmee het langst 
zittende lid van de huidige conferentie. Wanneer hij terugtreedt als diocesaan bisschop 
van Roermond, zullen we als conferentie zijn vertrek markeren met een speciale 
bijeenkomst en hem van harte bedanken voor zijn jarenlange betrokkenheid en inzet.’’ 

Bron: RKKerk.nl 

Redactionele bewerking: Peter Vrancken 



 

 

 

 

 

 
■ Zaterdag 14 oktober (18.00-21.15 uur) 

Wereldmaaltijd bij de Franciscanen in Megen. 
 
■ Woensdag 25 en donderdag 26 oktober 

Kledinginzameling voor Sam’s kledingactie. Meer informatie las u in de 
nieuwsbrief van 29 september jl. 

 
■ Zaterdag 28 oktober (19.30-22.30 uur, H.H.  Petrus en Pauluskerk, 

Middelburg) 
 

 
 
■ Dinsdag 31 oktober (14.30-16.30 uur) 

Ouderenpastoraat en KBO houden een Mariamiddag in de pastorie aan de 
Singel 106 in Vlissingen. Meer informatie las u in de nieuwsbrief van 6 oktober jl. 

 
■ Zaterdag 25 november 

Werkdag cathechese in ‘s Heerenhoek. Lees hier meer over elders in deze 
nieuwsbrief. 

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

 
 

Wie vraagt is een dwaas voor 5 minuten. 
Wie niet vraagt blijft altijd een dwaas!! 



 

 

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 
pastores@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 20 oktober 
2017! 
 
DISCLAIMER NIEUWSBRIEF 
Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder medewerkers, parochianen 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 donderdagavond (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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