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Uitvaart pastor Bernard van Lamoen….alles geregeld! 

Vanmiddag heeft in de Sint Josephkerk in Roosendaal de uitvaart van de 

afgelopen zaterdag op 58-jarige leeftijd overleden pastor Bernard van Lamoen 
plaatsgevonden. 

Het was een indrukwekkende, serene 
plechtigheid, waarin Ria Mangnus en 
Ralf Grossert, pastoraal werkers waar-
mee Bernard heeft samengewerkt op 
Walcheren, voorgingen in een uitvaart, 
waarin Bernard zelf de gebeden, 
lezingen en liederen had uitgezocht. Het 
paste geheel in zijn straatje: nauwkeurig 
en alles tot in de puntjes regelen. 

De uitvaart werd bijgewoond door ruim 
400 mensen. ,,Want Bernard maakte 
overal vrienden’’, vertelde Ralf Grossert.  

Na afloop van de uitvaartplechtigheid 
vond de crematie in de besloten kring 
van de naaste familie plaats. 

 

Het kruisje in de kapel van de St. 
Josephkerk. 

Foto: © Peter Vrancken 

 

Moge hij rusten in Vrede bij de God die hem inspireerde en op Weg zette, op Weg 
hield en nu Welkom thuis heet (René) 



 

 

Opkikkertje voor patiënten 
in het ADRZ 

Je zult maar tijdens de kerstdagen 

in het Admiraal de Ruyterziekenhuis 
in Goes liggen. 

 

De medewerkers van de dienst 
Geestelijke Verzorging bezochten, 
enkele dagen voor de beide kerstdagen, 
alle patiënten in het Goese ziekenhuis 
en bezorgden hen een leuk steuntje in 
de rug. 

 

Een houten kandelaartje met daarin een 
(electrisch) lichtje. 

 
 

Foto: © Peter Vrancken 

 

 

 

 

Parochieplan gepubliceerd 

Elke parochie dient, volgens de richtlijnen van het bisdom, een parochieplan te 

hebben of te maken. 
 
Het in kaart brengen en opstellen van die onderdelen vergt veel tijd, overleg en geduld.  
Enkele belangrijke onderdelen, het pastorale plan en het gebouwenplan, zijn nu klaar. 
Die zijn veel te groot om in deze nieuwsbrief te publiceren. Daarom is gekozen voor 
publicatie op de website van de parochie: www.rkwalcheren.nl/parochie/parochieplan 
 
De onderdelen besturen, financiën, vrijwilligersbeleid, geloofsoverdracht en 
communicatie willen we komend jaar met hulp van het bisdom proberen in te vullen. Het 
onderdeel besturen komt als eerste aan de beurt. 

http://www.rkwalcheren.nl/parochie/parochieplan


 

 

Huzarenstukje van Herman Maas 

Het is zaterdag 23 december, bijna aan het einde van de middag. Het nieuws 

van het overlijden van pastor Bernard van Lamoen heeft tijdens de viering in 
Zorgcentrum Ter Reede voor diepe verslagenheid gezorgd. 

Maar er was nog veel werk te doen. Want waar haal je op zondag, met eerste en 
tweede Kerstdag in aantocht, een bus vandaan om gelovigen uit de H. Maria Parochie 
en de H. Damiaanparochie op vrijdag naar de uitvaartplechtigheid te brengen en nadien 
weer naar huis? 

,,Dat ga ik wel regelen’’, reageerde parochievrijwilliger Herman Maas onmiddellijk. En 
met een uiterste krachtsinspanning op eerste kerstdag kon via de nieuwsbriefkanalen 
van de H. Maria Parochie en de H. Damiaanparochie in de loop van zondagmiddag al 
de noodzakelijke informatie worden gedeeld. 

Vandaag reed een bijna volle bus naar de uitvaart van de geliefde pastor Bernard van 
Lamoen in Roosendaal. Eerste halte was bij de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen, 
vervolgens werd er gestopt bij het ZEP-terrein in Middelburg mom, uiteindelijk in Goes 
de laatste passagiers op te halen. 

 

Dubbel feest 

Op tweede kerstdag vierde Herman zijn verjaardag en vandaag zijn hij en vrouwlief Riet 
vijftig jaar getrouwd! Vanmorgen ontving het gouden echtpaar een mooi boeket 
bloemen van het parochiebestuur. 

 

Herman Maas, gefotografeerd in de bus. 
Foto: © Peter Vrancken 

 

Voor de Zeeuwse aanwezigen had de Sint 
Norbertusparochie voor aanvang van de 
plechtigheid een kopje koffie in petto.  



 

 

Ralf Grossert 

Wie kent hem niet: Ralf Grossert. Hij was jarenlang als pastoraal werker 

werkzaam op Walcheren. Hij vertrok naar Kloosterzande, Zeeuws Vlaanderen. 

Op tweede Kerstdag ging hij voor de vijfde keer voor in de traditionele kerstviering in 
café Het Verdronken Land in Emmadorp, dat tot de laatste plaats bezet was. De 
opbrengst van deze viering was bestemd voor de dagopvang van Curamus voor 
ouderen. 

De kerstviering was een idee van Gina Poppe, die geïnspireerd werd door een liedje 
van Vader Abraham over de minimale verschillen tussen de kerk en een café. 

De toog wordt ieder jaar voor een dag omgebouwd tot altaar, waar Ralf Grossert sinds 
2013 ieder jaar plaatsneemt als voorganger in de viering. ,,Ik kom volgend jaar graag 
terug als de mensen me hiervoor weer vragen’’, aldus Ralf Grossert. 

 

 

Radio Maria lanceert vernieuwde app 

De app van Radio Maria Nederland, voor smartphone en tablet, is flink 

vernieuwd. Natuurlijk blijft live radio luisteren het belangrijkst. Maar de 
vernieuwde app biedt daarnaast een heuse audiotheek. Het maakt de rijkdom aan 
uitzendingen die Radio Maria te bieden heeft nóg toegankelijker voor iedereen. 

Audiotheek 

Dé blikvanger van de app is zonder twijfel de audiotheek. De audiotheek is de opvolger 
van uitzending gemist met als belangrijkste toevoeging de uitgebreide zoekfunctie. 
Radio Maria Nederland biedt inmiddels ruim 4000 audiobestanden aan en deze zijn in 
de vernieuwde app doorzoekbaar op datum, spreker, programma of door in het 
zoekvenster een zoekterm in te typen. Daarnaast creëert de redactie dossiers en series 
om het geheel nog overzichtelijker te maken. De audiotheek is naast de app ook via de 
website van Radio Maria te gebruiken via www.radiomaria.nl/audiotheek. 

Interactie 

Direct contact met de luisteraar is onderdeel van het charisma van Radio Maria. Door 
de nieuwsberichten die verschijnen in de app blijft de luisteraar op de hoogte van wat er 
gebeurt bij de radio. Ook kan de gebruiker heel gemakkelijk een berichtje sturen aan 
Radio Maria. Onder het kopje contact kan een gebedsintentie doorgegeven worden, 
een bericht naar de receptie of naar de live studio worden gestuurd. 

De app is gratis beschikbaar voor iOS en Android. De downloadlinks en overige 
informatie is te vinden op www.radiomaria.nl/app 

http://www.radiomaria.nl/app


 

 

Een kerstavond als nooit tevoren 

Voor het eerst in 58 jaar is er een kerstviering gehouden in de toeristenkerk in 

Zoutelande. 
 
Tekst en foto’s Peter Mulder 
 
Aanleiding hiervoor was dat twee mensen (Frans Hofthuis en Simone Mulder) 
regelmatig opperden dat het mogelijk moest zijn om een Kerstviering te houden in de 
toeristenkerk.  Na overleg met het parochiebestuur is besloten om een kerstviering te 
gaan organiseren. 
 
Na het vele voorwerk zoals de kerk schoonmaken van bladeren, de muziekinstallatie 
opbouwen, alles weer terugzetten o.a. Maria altaartje, kaarsenstandaard, stoelen. 
Er zijn artikelen voor de kranten  geschreven en 500  flyers uitgedeeld bij hotels, 
campings, Bed and Brakfastadress3en en buurtgenoten.  
 
De werkgroep heeft alles uit de kast gehaald om er een bijzondere sfeer van te maken 
en een goede viering. De hele openluchtkerk was versierd met lichtjes in de bomen en 
rond het altaar. In de koffie hoek stond een kerststal. Tevens had de werkgroep 
gezorgd dat er 10 liter warme chocomelk klaar stond en 5 liter warme glühwein.    
 
Rond half 8 kwamen de eerste mensen binnen gelopen en zochten zij een plaatsje 
onder de overkapping dicht bij elkaar en uit de wind. Blij verrast was de werkgroep dat 
de mensen, waaronder gezinnen met kleine kinderen, toe bleven stromen. Mensen uit 
de directe omgeving, Duitsers, Belgen en een aantal bezoekers uit Brabant. 
 
Het totaal aantal mensen dat deze viering heeft bezocht kwam uit op 144. De viering 
werd begeleid door een samengesteld koor uit Zoutelande. 
 
Gezien de reacties en het enthousiasme na de kerstviering van de bezoekers is 
herhaling volgend jaar zeker op zijn plaats. Deze viering is een toegevoegde 
waarde voor onze bezoekers. 
 
 

   



 

 

Nieuwjaarsreceptie vicariaat Middelburg 

Op vrijdag 12 januari om 19.00 uur wordt de nieuwjaarsreceptie van de 

vicariaten van het Bisdom Breda gehouden te Hoeven. 

De bisschop, mgr. J. Liesen, zal aanwezig zijn, samen met de leden van het 
bisdombestuur alsook de collega’s uit vicariaat Breda en vicariaat Middelburg. Zij hopen 
u persoonlijk Zalig Nieuwjaar te wensen. De nieuwjaarsreceptie begint om 18.30 uur in 
de kapel van priester- en diakenopleiding Bovendonk, Hofstraat 8 4741 AK te Hoeven 
waar we het avondgebed van de Kerk bidden. Aansluitend is er ruim gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten en elkaar alle goeds toe te wensen tijdens de receptie onder genot 
van een hapje en drankje in de refter van Bovendonk. 

Tijdens de receptie zal de opening van de tentoonstelling van het boek van onze 
voormalige parochiaan en fotograaf Ramon Mangold plaatsvinden. Tevens is er 
gelegenheid dit boek aan te schaffen. De nieuwjaarsreceptie duurt tot 22.00 uur. We 
hopen op uw komst. 

Omwille van de praktische organisatie, verzoeken wij u zich vóór dinsdag 9 
januari 2018 aan te melden als u van plan bent om te komen. Dat kan via de e-mail 
vic.middelburg@bisdombreda.nl of vic.breda@bisdombreda.nl 

Bron: nieuwsbrief vicariaat Middelburg        Redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 

Caritascollecten in december 

De Caritas-collecte in het kader van de Adventsactie voor opvang van straatkinderen 

in Rwanda heeft € 295,83 opgeleverd. 

 Alle gevers: hartelijk dank. 

 

Grafrechten oud-pastoor Hendrikse 

Op het graf van oud-pastoor Hendrikse heeft een jaar lang een bordje gestaan, 

dat nabestaanden en belanghebbenden zich dienden te melden bij de beheerder 
van de begraafplaats. 

Een attente parochiaan waarschuwde ons. Het bleek dat de grafrechten verlopen 
waren. De gemeente heeft de nabestaanden niet kunnen bereiken. Het bisdom van 
Breda heeft nu voor 10 jaar de grafrechten op zich genomen, zodat het graf kan blijven 
bestaan en dus niet zal worden geruimd. 

 

mailto:vic.breda@bisdombreda.nl


 

 

Boodschap paus Franciscus: Op zoek naar vrede 

,,Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij 

welbehagen heeft.’’ 

Met een verwijzing naar de boodschap van de engelen aan de herders voor Kerstmis 
(Lucas 2, 14) opent paus Franciscus zijn brief van voor de 51ste Wereldvredesdag. 
Vrede is een diep verlangen van alle mensen, individuen en volken, en nog het meest 
van degenen die het gebrek aan vrede aan den lijve ervaren. 

Paus Franciscus publiceerde zijn boodschap voor de 51ste Wereldvredesdag (1 januari 
2018) onder de titel: ‘Migranten en vluchtelingen: mannen en vrouwen op zoek naar 
vrede.’ De paus roept gelovigen op tot mededogen voor degenen die vluchten vanwege 
oorlog, honger, discriminatie, vervolging, armoede of achteruitgang van hun leefmilieu. 
Mensen verwelkomen vraagt concrete inzet, een netwerk van goodwill, attentheid en 
een verantwoordelijk management. Aan regeringsleiders vraagt de paus maatregelen te 
treffen om vluchtelingen en migranten te verwelkomen, aan te moedigen, te 
beschermen en te integreren in de samenleving. 

Waarom vluchten mensen? 
In zijn boodschap staat paus Franciscus kort stil bij de achtergronden van de migratie. 
Hij wijst erop dat een stijgend aantal mensen de groeiende armoede ontvlucht die 
veroorzaakt wordt door de achteruitgang van het leefmilieu. Alles wijst erop dat de 
internationale migratiestromen in de toekomst zullen blijven bestaan. 

Wat betekenen vluchtelingen voor ons? 
De paus nodigt de gelovigen uit vluchtelingen te beschouwen als een kans om vrede te 
stichten. Vanuit het geloof gezien behoren vluchtelingen, migranten en inwoners van de 
ontvangende landen tot één familie. Allen hebben dezelfde rechten op de goederen van 
de aarde, die een universele bestemming hebben. Hier is solidariteit en de opdracht tot 
delen gebaseerd. Paus Franciscus brengt ons het bijbelse beeld van het Nieuwe 
Jeruzalem in herinnering. De poorten van deze stad staan open voor iedereen. 
Vluchtelingen komen niet met lege handen. Ze brengen talenten, energie en de 
rijkdommen van hun eigen cultuur mee. Op deze manier verrijken ze het leven van het 
ontvangende land. Degenen die verantwoordelijk zijn voor het algemeen welzijn moeten 
zich ook laten leiden door deze blik. Op deze manier worden onze steden werkplaatsen 
van vrede. 

Hoe regelen we vluchtelingenstromen? 
De paus bepleit in zijn boodschap internationale kaders voor de regulatie van migratie- 
en vluchtelingenstromen. Deze kaders moeten geïnspireerd zijn door compassie en 
mededogen en elke gelegenheid aangrijpen om vrede te stichten. Onderlinge dialoog is 
hiertoe noodzakelijk. 

▪ Voor de boodschap van de paus zie de website van het Vaticaan: ‘Migrants and 
refugees: men and women in search of peace’ (Engelse tekst) 

 

Bron: nieuwsbrief Bisdom Breda   Redactionele bewerking: Peter Vrancken

https://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/peace/documents/papa-francesco_20171113_messaggio-51giornatamondiale-pace2018.html#_ftn1
https://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/peace/documents/papa-francesco_20171113_messaggio-51giornatamondiale-pace2018.html#_ftn1


 

 

Vieringen rond de jaarwisseling 

Zaterdag 30 december 

10.30 uur: viering in Zorgcentrum Ter Reede. 19.00 uur: Eucharistieviering in Domburg 

Zondag 31 december 

10.00 uur Eucharistieviering Middelburg; woord- en communieviering Vlissingen 

Maandag 1 januari (Heilige Maria, Moeder van God) 

10.00 uur Woord- en Communieviering Middelburg; eucharistieviering Vlissingen 

 
Drie Koningen op weg naar Kindje Jezus                       Foto: © Peter Vrancken 

Zaterdag 6 januari (Drie Koningen) 

10.30 uur Eucharistieviering Ter Reede 

19.00 uur Eucharistievering Domburg 

Zondag 7 januari 

10.00 uur Woord- en communieviering Middelburg; eucharistieviering Vlissingen 

Zie ook onze parochie-agenda op de volgende pagina’s van deze nieuwsbrief! 



 

 

 

■ Maandag 1 januari 
 Wereldvredesdag. Lees hier meer over elders in deze nieuwsbrief. 
 
■ Vrijdag 12 januari (19.00 uur) 

Nieuwjaarsreceptie van de vicariaten van het Bisdom Breda gehouden te 
Hoeven. 

 
■ Donderdag 1 februari 2018 (20.00 – 21.30 uur) 

Informatieavond in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen voor ouders van 
kinderen die dit jaar worden gevormd. 
Ouders kunnen kinderen uit de geroepen 7 en 8 aanmelden via een formulier dat 
zij in januari ontvangen. Geen formulier ontvangen? Neem dan telefonisch 
contact op met het secretariaat. 

 
■ Woensdag 28 maart (19.00 uur) 
 Chrismaviering in Roosendaal. 
 
■ Zaterdag 19 mei 2018 mei (19.00 uur) 

Bisschop mgr. J. Liesen komt vanavond de kinderen uit de beide kernen van de 
H. Maria Parochie Walcheren vormen in de Onze Lieve Vrouwekerk in 
Vlissingen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Geen kind is zo lief, 
of zijn moeder is blij als het slaapt!!



 

 

 
 

2017 - het jaar dat bijna afloopt 
terugblikkend op wat moeilijk was 

het eigen tekort 
het eigen ego 

gezondheid aangetast 
kwetsbaarheid ondervonden 

geliefde mensen ons ontvallen.... 
 

in dankbaarheid omzien 
naar mooie ontmoetingen 
vertrouwen van mensen 

trouwe inzet  
dierbare herinneringen... 

 
2018 - het nieuwe jaar dient zich aan 

 
Moge het voor u een hoopvol en liefdevol jaar zijn! 

 
Wij wensen U een Zalig Nieuw Jaar toe! 

 
pastores  H. Maria Parochie Walcheren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dank 

Aan het einde van 2017 dank aan allen die in dit jaar een bijdrage hebben 

geleverd aan de nieuwsbrief van de H. Maria Parochie Walcheren. Tips, tekst, 
foto’s. Veel of weinig, het heeft allemaal meegewerkt aan de samenstelling van 
deze nieuwsbrief en het leesplezier van de abonnees. 
 
Mogen we volgend jaar ook weer op u rekenen? 

Peter Vrancken, eindredacteur 
 



 

 

 

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 op vrijdag 5 januari 
2018! 
 
 
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. 
 

http://www.rkwalcheren.nl/
mailto:secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl
mailto:secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl
mailto:pastores@rkwalcheren.nl
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