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Het sacrament van de zieken 

Wanneer iemands krachten afnemen, biedt onze kerk het sacrament van de 

zieken aan. Het sterven is een heilig gebeuren, dat zich afspeelt in de persoonlijke 

sfeer en tussen God en de mens. 

 

In het sterven keert de mens terug tot wie hem geschapen heeft. Door de menselijke 

nabijheid, door de Heilige Zalving, het ontvangen van de Communie, door gebeden en 

riten, die aan de Barmhartigheid van God herinneren, begeleiden wij de stervenden en 

nemen aan het sterven van bloedverwanten en medemensen deel. 

 

 

Vorige week heeft onze oud-pastor 

Bernard van Lamoen uit handen van 

onze bisschop, mgr. dr. Jan Liesen, 

thuis in het bijzijn van echtgenote en 

kinderen de ziekenzalving ontvangen. 

 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

Houdt U van borduren? 

In de kerk van de H.H. Petrus- en Paulus in Middelburg zijn er kleden in de 

kerkelijke kleuren die over de boekenstandaard gelegd worden, waar de 
voorganger het Evangelieboek oplegt bij binnenkomst aan het begin van de 
viering. Een van deze kleden is wit en hierop staat een afbeelding van de heilige 
Petrus en Paulus. 
 
Veel van de vaste bezoekers vinden dit een mooi kleed, ook omdat de afbeelding de 
naam van de kerk accentueert. Dit is soms de aanleiding om dit kleed vaker te 
gebruiken dan wat de kerkelijke kleur aanwijst. In de kerk is het plan opgevat om de 
andere kleuren; groen, rood en paars, ook van deze afbeelding te voorzien. 
 
Omdat dit, als je dit moet laten doen, heel veel geld kost, willen wij vragen of er iemand 
in onze parochiegemeenschap is die van borduren houdt en dit voor ons wil doen. Het 
mag natuurlijk ook met een borduurmachine. 
 
Geïnteresseerd? 
Als je geïnteresseerd bent en dit op je wil nemen, meld je dan aan. 
Dit kan bij de secretaris van het parochiebestuur, de heer Jac. van Damme email:  
secretaris@rkwalcheren.nl of bij Will Sweere, coördinator kosters van de Petrus- en 
Pauluskerk: email: wrsweere@zeelandnet.nl 
 

 

Foto: Wil Sweere 

Nieuws van Caritas 

De Caritascollecte van 12 november jl. heeft in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in 
Middelburg € 153.60 opgebracht. In de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen werd een 
bedrag van € 118.27 ingezameld terwijl in Zorgcentrum Ter Reede in Vlissingen op 4 
november €.62.30 werd ingezameld. Dank aan alle gevers! 
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Kerkbestuur zoekt notulist(e) 

Graag vraagt het parochiebestuur uw aandacht voor het volgende. 

Bent u notulist of was u dat vroeger, dan hoopt het kerkbestuur dat u ons wilt helpen 
met het notuleren van de maandelijkse vergadering en met enkele aanverwante 
vergaderingen tussendoor. 

U maakt een samenvattend verslag onder eindverantwoordelijkheid van de secretaris 
en u zorgt dat dit verslag binnen een week na de vergadering als concept beschikbaar 
is. U wordt ingewerkt door de secretaris. De tijdsinvestering is 2 ½ uur per vergadering,  
2 ½ uur voor het uitwerken van het verslag. 

Is dit iets voor u of kent u iemand in uw omgeving, die hiervoor in aanmerking komt, laat 
het ons weten. We zitten dringend verlegen om een notulist. 

Meldt u zich na de viering in de sacristie  voor contactgegevens of belt u met het 
parochiesecretariaat. 

Hartelijk dank. 

Contactgegevens: 

Secretaris parochiebestuur H. Maria Parochie Walcheren 

De heer Jac van Damme 

Telefoon: 0118 – 46 30 92 

E-mail: secretaris@rkwalcheren.nl 

U kunt ook informatie inwinnen bij de vicevoorzitter: 

Mevrouw Marianne Cazemier-Kleij 

Telefoon: 0118 – 41 17 49 

E-mail: vice-voorz@rkwalcheren.nl 

 

Sam’s Kledingactie 

In de Onze Lieve Vrouwekerk is vorige maand voor Sam’s Kledingactie 900 kg kleding 

ingeleverd. In de Open Hofkerk werd 405 kg en in de Adventkerk, de voormalige Sint 
Martinuskerk in West-Souburg, werd 205 kg ingezameld. 

Mooie cijfers, hartelijk dank. 
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Vrijwilligersklus Pierre v.d. Weijde eindigt na ruim 40 jaar 

Voor Pierre v.d. Weijde eindigde afgelopen woensdag zijn vrijwilligersklus. Ruim 
40!! jaar lang was de 90-plusser! betrokken bij het sorteren en verdelen van  het 
parochieblad. Deze of volgende week ligt het blad bij u in de brievenbus. 

,,Verdergaande digitalisering en de oplopende kosten nopen ons deze maatregel te 
nemen’’, schrijft het parochiebestuur in een verklaring. Bovendien had eindredacteur 
Nina van den Elzen al begin dit jaar haar afscheid aangekondigd. Twee andere 
redacteuren zijn ziek, waardoor het werk op de schouders van één redacteur zou 
neerkomen. 

Er zijn ook alternatieven door het parochiebestuur ontwikkeld, want de 
nieuwsvoorziening wordt niet beëindigd. Voortaan zal nieuws op drie manieren worden 
verspreid: wekelijks via de nieuwsbrief, via de website en voor parochianen die niet over 
een computer beschikken komt er maandelijks een samenvatting van het parochiële 
nieuws. Deze samenvatting kan aangevraagd worden met de antwoordstrook, die u in 
Getijden aantreft. Inleveren kan bij de parochiesecretariaten. U mag ook bellen. De 
telefoonnummers vindt u op de laatste pagina van deze nieuwsbrief. 

Sorteren en verdelen moest secuur uitgevoerd worden, want voor iedere bezorgwijk 
moesten voldoende exemplaren in de bezorgtassen worden gedeponeerd. Pierre 
amuseerde zich prima met de klus en deed dat in goed gezelschap van met name de 
dames van de werkgroep onder leiding van coördinator Rietje Maas. 

 

Marja Dobbelaer (rechts) en Rietje Maas voeren ‘werkoverleg’ met Pierre v.d. Weijde 

Foto: Sonja de Rooij 



 

 

Herontwikkeling Onze Lieve Vrouwekerk te Vlissingen 

Het onderhoud van de OLV-kerk te Vlissingen is al vele jaren een grote bron van 

zorg voor het parochiebestuur. Het geld dat nodig is om (vooral) het dak te 
restaureren overstijgt verre de mogelijkheden van onze parochie. Vandaar dat al 
bijna 20 jaar, zonder veel succes, gezocht wordt naar haalbare en betaalbare 
oplossingen om een kerkruimte in Vlissingen te behouden. 

Sedert medio vorig jaar is het parochiebestuur in gesprek met Martin Dekker van 
Vastgoedontwikkeling VG-D B.V. en is een plan ontwikkeld dat hieraan tegemoetkomt. 
Het is de bedoeling om in en aan het kerkgebouw een twintigtal koopappartementen te 
bouwen. Ook de pastorie zal een andere bestemming krijgen. Als tegenprestatie zal 
Vastgoedontwikkeling VG-D B.V. het resterende deel van het kerkgebouw in goede 
bouwkundige staat opleveren, zodat in de komende tientallen jaren geen groot 
onderhoud nodig zal zijn. In de kleinere kerkruimte is plaats voor 150-200 kerkgangers.  

Op 19 juni jl. is een inloopbijeenkomst gehouden om parochianen, omwonenden en 
andere belangstellenden te informeren over deze voorlopige plannen met de Onze 
Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. Van deze mogelijkheid is ruim gebruik gemaakt. Het 
parochiebestuur was aangenaam verrast door de hoge opkomst (ruim 100 bezoekers). 
Tijdens de inloopbijeenkomst konden de bezoekers aangeven wat zij van de plannen 
vonden. Veruit de meeste reacties waren ronduit positief. Enkele bezoekers hadden 
kanttekeningen bij met name het parkeren, de mogelijke schaduwwerking en het 
mogelijk verlies aan privacy als gevolg van het nieuwe gebouw. Hiermee zal bij de 
verdere uitwerking van de plannen rekening worden gehouden. 

Mede naar aanleiding van het positieve verloop van de inloopbijeenkomst hebben B en 
W van Vlissingen inmiddels aangegeven dat zij in principe bereid is haar medewerking 
te verlenen aan verdere planontwikkeling. Die moet het mogelijk maken om de 
religieuze functie van het kerkgebouw voor een deel om te zetten in een woonfunctie. 
Voor de noodzakelijke aanpassing van de ‘Beheersverordening Middengebied’ is nog 
een aantal onderzoeken nodig, bijvoorbeeld op het gebied van het parkeren, bezonning, 
windhinder, geluid en archeologie. Er is inmiddels een projectgroep gevormd, waarin de 
gemeente Vlissingen, Vastgoedontwikkeling VG-D B.V. en het parochiebestuur zitting 
hebben, die zorgt dat de benodigde informatie op tafel komt. Om de voortgang erin te 
houden, komt deze projectgroep maandelijks bijeen. 

De realisering van de plannen voor de herontwikkeling van de OLV-kerk is niet alleen 
afhankelijk van de planologische medewerking van het gemeentebestuur. Omdat ook 
het Bisdom van Breda zijn fiat zal moeten geven aan de verbouwingsplannen, hebben 
wij als parochiebestuur intensief contact met het Bisdom en worden medewerkers van 
het Bisdom voortdurend geïnformeerd over de voortgang. Tenslotte dient een en ander 
ook financieel-economisch haalbaar te zijn: levert de verkoop van de appartementen en 
van de pastorie voldoende geld op om het kerkgebouw grondig te renoveren? 

Het parochiebestuur hoopt u in het voorjaar van 2018 verder te informeren over 
de voortgang van de herontwikkelingsplannen in Vlissingen. 

Het Bestuur van de H. Mariaparochie, 

Marianne Cazemier, vicevoorzitter       Jan Bruurs, bestuurslid gebouwen 



 

 

 

■ Zaterdag 25 november 
Werkdag catechese in ‘s Heerenhoek. U las hier meer over in nieuwsbrief 27 oktober. 

 
■ Zondag 26 november (11.00 uur) 

Vandaag staat achter in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen een stand van de 
Wereldwinkel Vlissingen, die afgelopen week haar 30 jarig bestaan vierde. Ze komen 
één keer per jaar naar onze kerk en verkopen dan naast diverse levensmiddelen ook 
(kerst)kaarten, kaarsen, sieraden en cadeau-artikelen. 

 
■ Zondag 26 november (14.00 uur) 

Afscheidsdienst van ds. Jolande van  Baardewijk in  de Open Haven aan het Oranjeplein 
in Oost-Souburg. Aansluitend is er gelegenheid afscheid te nemen van de naar Duiven 
(Gelderland) vertrekkende dominee. 

 
■ Donderdag 30 november (15.30-17.30 uur) 

Etty Hillesumlezing in de Burgerzaal van het oude stadhuis in Middelburg. De toegang is 
vrij, wel vooraf aanmelden via secretariaat@ehoc.nl. U las hier meer over in de 
nieuwsbrief van 10 november. 

 
■ Maandag 11 december 2017 (13.30 uur) 

Vandaag vindt voor de parochianen uit de parochiekern Middelburg, die 70 jaar en ouder 
zijn, de jaarlijkse Adventsbijeenkomst plaats in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in 
Middelburg. De uitnodiging daarvoor ontvangen de senioren in november. Plaats deze 
datum alvast in uw agenda. In de nieuwsbrief van 17 november las u hier meer over. 

 
■ Woensdag 13 december 2017 (13.30 uur) 

Voor senioren vanaf 72 jaar wordt in de Blauwe Zaal van speeltuinvereniging De 
Lammerenburg een seniorenviering gehouden. Voorgangers zijn pastoor Paul de Maat 
en pastoraal werker Ria Mangnus. Aanmelden via de strook die binnenkort, samen met 
Getijden, wordt bezorgd. U las er overigens meer over op pagina 1 van de nieuwsbrief 
van 10 november. 

 
■ Dinsdag 19 december (19.00 uur) 

Boetevieringen in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Midddelburg en de Onze Lieve 
Vrouwekerk in Vlissingen 

 
■ Woensdag 20 december 

Er zijn geen weekvieringen. Gelegenheid tot persoonlijke biecht in  Vlissingen tussen 
10.00-11.00 uur en in Middelburg tussen 17.00-18.00 uur. Voor een persoonlijke biecht 
in de vorm van een gesprek kan telefonisch een afspraak worden gemaakt via de 
secretariaten. 

 

 
Een gezonde, arme persoon 

is een halve rijke!! 
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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 1 december 
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 
onbewerkt en in hoge resolutie) moeten afzonderlijk en foto’s bovendien 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. 
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