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Ans van den Driest-Aerden (99) overleden 

Ze mocht net geen 100 jaar worden. Op 9 januari jl. overleed mevrouw Adriana 

Johanna van den Driest-Aerden in zorgcentrum De Zoute Viever in Oost-Souburg. 
De afscheidsviering in de Onze Lieve Vrouwekerk vond afgelopen maandag 
plaats. 

Mevrouw Ans van den Driest was een 
zeer gelovige vrouw. Samen met haar 
echtgenoot Cor was ze jarenlang een 
actieve vrijwilliger in de Willibrordkapel 
in Domburg. 

Echtgenoot Cor, die op 18 juni 1999 
overleed, was in Domburg vooral 
bekend vanwege zijn geweldige 
beheersing van de dwarsfluit. 

Vrijwilligers van de werkgroep in 
Domburg herinneren mevrouw Van den 
Driest vooral als ,,het actieve, kleine 
vrouwtje van de man met de dwarsfluit.’’ 

Na de afscheidsviering volgde de 
crematieplechtigheid in Middelburg. 

 

 

 

Mevrouw Van den Driest, gefotografeerd 
tijdens de adventsviering voor ouderen in 

2016.          Foto: © Jeannette Vrancken

 



 

 

CARITAS zoekt nieuwe medewerkers 

Beste medeparochianen, 
U kent het mooie Latijnse woord caritas natuurlijk wel in de betekenis van naastenliefde, 
barmhartigheid. En u kent natuurlijk ook CARITAS in onze parochie, al was het maar 
van de collecte op de eerste zondag van de maand. En u zult ook ongetwijfeld weten 
dat wij ons –in de ruimste zin van het woord– inzetten voor de medemens in nood, veraf 
of dichtbij. 
 
Daarbij kan het gaan om een gift aan de sociale minima, de Voedselbank of om 
kerstpakketten dan wel een kerstgift. Wij zijn ook betrokken bij de Advents- en 
Vastenactie van het bisdom en bij de Vereniging “Schuldhulpmaatje”. En zo zijn er nog 
heel wat meer terreinen, waarop wij laten zien dat we onze diaconale taak als 
christenen serieus nemen. Laten we daarbij ook de “individuele gevallen” niet vergeten. 
Vaak kloppen mensen die het moeilijk hebben rechtstreeks bij ons aan of zij melden 
zich bij het secretariaat of een van de pastores. En als inderdaad de nood aan de man 
of vrouw is, helpen wij, uiteraard naar vermogen. En u als betrokken medechristenen 
maakt dat alles met uw gift mogelijk. Via de digitale nieuwsbrief houden wij u op de 
hoogte van onze plannen en van de opbrengst van elke collecte. En voor uw gulle 
giften spreken wij langs deze weg nogmaals onze hartelijke dank uit! 
 
Maar: al die activiteiten, hoeveel voldoening ze ook mogen schenken, moeten wel 
georganiseerd worden. En u raadt het al: de gelederen van CARITAS hebben 
versterking nodig, met name wat het Middelburgse smaldeel betreft! (Ook al zijn we één 
parochie met één CARITAS: uiteindelijk vier Vlissingers en één Middelburger in het 
bestuur is een wat scheve verhouding.) 
 

 

 
Omdat over enige tijd een vacature in 
het voorzitterschap ontstaat en wij ook 
verder bij het werk dat we doen nog 
graag nieuwe gezichten erbij zouden 
zien, doen wij een beroep op u: meld u 
aan om het CARITAS-team in onze 
parochie op sterkte te houden! Wat 
geeft er meer voldoening dan dat je de 
eigen betrokkenheid als christen bij het 
wel en wee van je medemens, die een 
beroep op je doet omdat hij of zij in nood 
verkeert, laat blijken door actief aan een 
oplossing van de problemen mee te 
werken?  

 
Meer informatie of aanmelden? 
Wilt u meer weten of u aanmelden? Neem dan contact op met de voorzitter Hans van 
Poll (tel. 0118 - 62 36 90) of met de secretaris Marja Dobbelaer (e-mailadres: 
caritas@rkwalcheren.nl). 
 
Namens CARITAS alvast heel veel dank voor uw betrokkenheid!  
 
Hans van Poll,                                                                                                                                                                    
voorzitter CARITAS H. Maria Parochie Walcheren 

mailto:caritas@rkwalcheren.nl


 

 

 

 

Lief en leed 

geboorte – doop - eerste communie – vormsel – huwelijk  - overlijden 

 

Overleden 

Adriana Johanna van den Driest-Aerden, overleden op 9 januari 2018 in Oost-Souburg 

 

In deze rubriek worden uitsluitend gebeurtenissen opgenomen, die bij de parochie bekend zijn. 

 

 
 
 
 
Oecumenische avondgebed voor de eenheid 

‘Recht door zee’ is het thema van de jaarlijkse internationale gebedsweek voor 

de eenheid van de kerken van 21-28 januari 2018. 
 
In Middelburg organiseert de Raad van Kerken een avondgebed op zondag 21 januari, 
om 19.00 uur, in de Engelse kerk in Middelburg. 
 
De liturgie is gebaseerd op het materiaal dat samengesteld is door christenen op de 
Cariben. Medewerking aan dit avondgebed verlenen majoor Peter Schraa, ds. Chris 
Bakker en Henk Goudzwaard. Het orgel wordt bespeeld door Cocky Klaver. 
 

‘Mogen allen één zijn, Vader 
Zoals Gij in mij zijt, en ik in U ben 

Mogen zij ook één zijn in ons 
Opdat de wereld gelove in Mij…’ 

 
In het kader van de week van Gebed voor de eenheid is er op zondag 21 januari 2018 
om 10.00 uur in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen een oecumenische woord- en 
gebedsdienst. Ook hier is het thema ‘Recht door zee’. 
 
In deze dienst zullen voorgaan ds. W. Alserda en pastor R. Mangnus. 
Orgel: J. Vogel 
 
Iedereen is van harte welkom een van beide bijeenkomsten bij te wonen. 
 
 



 

 

Kerkbalans gaat morgen van start 

Morgen start de Actie Kerkbalans 2018. Tijdens deze Actie (die tot en met 

zaterdag 3 februari loopt) doen verschillende kerkgenootschappen een beroep op 

hun gelovigen om een financiële bijdrage te leveren aan “de kerk”. Ook in deze 

Nieuwsbrief willen wij aandacht vragen bij onze parochianen voor deze Actie. 

 

 

In de ons omringende landen zoals Duitsland en België worden de kerken financieel 

gesteund door de overheid. Dit is in ons land niet het geval, omdat hier een strikte 

scheiding tussen kerk en staat gehanteerd wordt. 

Dit betekent dat wij als parochie zelf moeten zorgen voor onze inkomsten. Dat is een 

hele klus, omdat vooral door overlijden het aantal parochianen dat onze parochie 

ondersteunt elk jaar minder wordt. Voor jongere parochianen is een bijdrage aan de 

kerk niet zo vanzelfsprekend. En eigenlijk zouden de inkomsten elk jaar wat moeten 

groeien, omdat door inflatie en loonsverhogingen de kosten voor de parochie 

toenemen. 

 

Het parochiebestuur stelt alles in het werk om de kosten te beperken, maar sommige 

kosten zijn onvermijdbaar. De kerkgebouwen en de pastorieën vergen onderhoud. Nu 

uitstellen van onderhoud, betekent nog meer kosten in de toekomst. Ook op de kosten 

van het pastoresteam kunnen wij amper bezuinigen. Voorgangers zijn onmisbaar om 

ons geloof te belijden. 

 

Alleen met voldoende inkomsten kunnen we wekelijks ons geloof blijven vieren in 

verwarmde en verlichte kerkgebouwen in Vlissingen en in Middelburg, in de kapel in 

Domburg en in de verzorgingstehuizen Ter Reede en St. Willibrord. Onze pastores 

kunnen de sacramenten blijven toedienen en troostrijk en bemoedigend pastoraal werk 

blijven verrichten.  

 

Het parochiebestuur wil u dan ook graag vragen om (ook) in 2018 een financiële 

bijdrage te leveren aan uw parochie. Wij zijn uw dankbaar voor elke gift, die overigens 

in bepaalde gevallen fiscaal aftrekbaar is. 

De parochie staat geregistreerd als ‘goed doel’ (ANBI). Uw bijdrage is dan ook (onder 

voorwaarden gedeeltelijk) aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.  

Als u met ons een ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ sluit voor vijf jaar, dan is uw 

bijdrage 100% aftrekbaar. Het formulier en een toelichting vindt u op onze website 

www.rkwalcheren.nl onder het tabblad ‘Financiën’. 

 

Helpt u de parochie op Walcheren in stand te houden? U kunt uw bijdrage, groot 

of klein, overmaken op bankrekeningnummer : NL42 INGB 0000 6586 70  t.n.v.  

H. Maria Parochie Walcheren, onder vermelding van parochiebijdrage 2018.  

 

Fons Toorop, penningmeester H. Maria Parochie Walcheren 



 

 

Kernteam Wereldjongerendagen spreekt met inhoudelijke 
partners 

 ,,Wie ben jij? Wat is je maatschappelijke betrokkenheid? En wat doet het ertoe 

dat je gelovig bent?’’ 

Met die vragen schetst Astrid Bakker de inhoudelijke insteek van de komende 
Wereldjongerendagen (WJD) in Panama (22-27 januari 2019). Deze zal logisch worden 
verbonden met het voorbeeld van Maria. Want het thema dat paus Franciscus koos 
voor deze WJD is: Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord (Lucas 
1, 38). 

Astrid Bakker is lid van het kernteam van de WJD. Ze leidde op dinsdag 19 december 
een bijeenkomst, waarin het kernteam in gesprek ging met verschillende partners. 
Onder andere de TST (Tilburg University School of Catholic Theology) schoof aan, en 
was ook gastheer voor de ontmoeting die plaatsvond in Utrecht. 

Het is de tweede keer dat een dergelijke bijeenkomst wordt gehouden. Het kernteam is 
in gesprek met partners voor de inhoudelijke ontwikkeling van een aantal programma’s 
(‘streams’ genoemd) en voor de werving van deelnemers. Die werving richt zich op de 
jongeren die in parochies in beeld zijn, op studerende jongeren en op jongeren die 
werkzaam zijn in bijvoorbeeld het onderwijs of de zorg. 

In Utrecht spraken het kernteam en de partners over de opzet van de streams en de 
logische verbinding met het internationale Maria-thema. Een van de aanwezigen stipte 
aan dat naast de inhoudelijke verdieping ook de laagdrempelige uitleg van belang is 
tijdens de WJD: ,,Er gebeurt van alles tijdens de WJD. Je loopt de kruisweg, er wordt 
eucharistie gevierd, uitgenodigd om te biechten, je ontmoet de paus, bisschoppen en er 
zijn priesters, diakens en religieuzen. Waarschijnlijk hebben jongeren daarover ook heel 
veel praktische vragen.’’ 

Aan de bijeenkomst nam ook Bob Wegkamp deel. Hij start per 1 januari 2018 bij Jong 
Katholiek als projectleider voor de WJD. 

Profiteer van de vroegboekkorting! 

Jongeren die nu al zeker weten dat ze meegaan naar de WJD in 2019, kunnen zich nu 
al inschrijven Tot 31 januari 2018 geldt de vroegboekprijs van € 1.499.- voor deze reis. 
Boeken kan online via www.vnb.nl (reisnummer PA 1901). 

 

Bron: Nederlandse bisschoppenconferentie.       Redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 

https://www.rkkerk.nl/projectleider-wereldjongerendagen-2019-panama-benoemd/
http://www.vnb.nl/pelgrimsreizen/reis_boeking?reizID=1223


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Paus herinnerde wereldleiders aan verantwoordelijkheid 
voor migranten en vluchtelingen 

Afgelopen zondag, 14 januari, vierde de Rooms-Katholieke Kerk de Werelddag 

van de migrant en de vluchteling. 

In zijn boodschap voor deze dag riep paus Franciscus opnieuw op tot aandacht voor 
deze kwetsbare groepen. De paus vroeg migranten en vluchtelingen op te nemen, te 
beschermen, te steunen en te laten integreren en deed daarbij een beroep op de 
wereldleiders. 

Paus Franciscus wees er in zijn boodschap op ,,dat iedere vreemdeling die op onze 
deur klopt een gelegenheid biedt om Jezus Christus te ontmoeten.’’ ,,De Kerk is bereid 
het voortouw te nemen overeenkomstig haar pastorale traditie’’, schrijft de paus ,,maar 
om de gewenste resultaten te bereiken is de bijdrage van de politieke gemeenschap en 
van de burgermaatschappij, ieder overeenkomstig de eigen verantwoordelijkheden, 
onmisbaar.’’ 

Twee wereldovereenkomsten in 2018 

Hij werkte in zijn boodschap de vier werkwoorden opnemen, beschermen, steunen en 
integreren verder uit en herinnerde politieke leiders aan de topconferentie die in 2016 in 
New York is gehouden. Daar ,,hebben de wereldleiders duidelijk hun wil tot uitdrukking 
gebracht om zich volledig in te zetten ten gunste van de migranten en de vluchtelingen 
om hun leven te redden en hun rechten te beschermen door deze verantwoordelijkheid 
op wereldniveau samen te delen. Met dat doel hebben de staten zich verplicht voor het 
einde van 2018 twee wereldovereenkomsten (Global Compacts) op te stellen en goed 
te keuren, één gewijd aan vluchtelingen en één betreffende de migranten.’’ 

De paus vroeg om de concrete maatregelen die hij in de vier werkwoorden tot 
uitdrukking heeft gebracht waar mogelijk te delen ,,met allen die op politiek en 
maatschappelijk vlak werkzaam zijn en betrokken zijn – of erin geïnteresseerd zijn 
hieraan deel te nemen – bij het proces dat zal leiden tot de goedkeuring van de twee 
wereldovereenkomsten.’’ 

Lees hier de boodschap van paus Franciscus 

Bron: Nederlandse bisschoppenconferentie. Redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

 

 

Uitvaartverzorging H. Jobse  0118  46 22 05 

www.hjobse-uitvaart.nl  www.basisuitvaart-zeeland.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bij de Heer te gast zijn in Woord en Brood 

Na de grote studie- en ontmoetingsdag die gehouden is op 11 april 2015 

(liturgie vieren is een kunst)  werd afgelopen dinsdag een bijeenkomst 
georganiseerd  voor vrijwilligers die actief zijn binnen de woord- en 
communievieringen. 
 

Tekst: Jeannette Vrancken      Foto’s: Wiel Hacking 

 
Thema van de avond was ‘Bij de Heer te gast zijn in Woord en Brood’ en werd 
gehouden in de parochiezaal te Lewedorp. De opkomst was boven verwachting zeer 
groot. Maar liefst 30 vrijwilligers woonden deze bijeenkomst bij. 
 
Zr. Noëla Polet pastoraal werkster, o.a in -destijds- de parochie in Hulst, heeft een 
ruime ervaring in het voorgaan in woord- en communievieringen. Zij is als docent 
jarenlang verbonden aan de CTV (cursus theologische vorming) te Goes. Onlangs is zij 
gepromoveerd. 
 
Het ging die avond over de opzet en inhoud van de woord en communieviering in de 
parochies. Zr. Nöela Polet gaf een inspirerende uitleg en haalde teksten aan,  
geschreven in Lumen Gentium  en Meister Eckhart. 
 
Na de pauze ontstond een levendige discussie, vele vragen en opmerkingen werden 
geuit. En dat was ook de bedoeling. Ook pastoor Fons  van Hees (Damiaanparochie) 
kon waardevolle opmerkingen toevoegen. Het team was zeer tevreden en gaat aan de 
slag met de opmerkingen en besloot die avond dat direct na Pasen de veranderingen in 
de opzet van de Woord en Communieviering ingevoerd zullen worden. Doel is om 
‘Boven de Schelde’ tot eenduidige woord- en communievieringen te komen. 
 
Het was inspirerend, fijn en goed dat vrijwilligers elkaar konden ontmoeten op dat 
punt. 
 

 

Zr Poëla Nolet 

 

De deelnemers aan de avond 



 

 

Actie Kerkbalans start landelijke campagne 2018 met 
Facebook live uitzending vanuit Baarn 

Actie Kerkbalans, de grootste fondsenwervende actie in Nederland, gaat op 20 

januari met een spectaculaire live uitzending via Facebook en YouTube landelijk 
van start vanuit de Pauluskerk in Baarn. 

Meer dan 2000 kerken in Nederland gaan op zaterdag 20 januari van start met hun 
lokale Actie Kerkbalans, waarbij ze hun leden vragen om een bijdrage voor de kerk.  

Deze bijdragen zijn onmisbaar om lokale parochies en gemeenten van de Rooms-
Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland en de Oud-Katholieke Kerk in stand 
te houden. Vele van deze kerken trappen de campagne af door de klok te luiden om 
13.00 uur of door op een andere manier rond dat tijdstip een startmoment te 
organiseren. 

 

 

 

Verrassend en beeldbepalend 

In de live uitzending wordt contact 
gelegd met verschillende kerken door 
heel Nederland om zo alle 
organiserende en onmisbare vrijwilligers 
te laten ervaren dat iedereen samen in 
actie komt voor Kerkbalans. Spannend 
wordt ook de bekendmaking van de 
winnaars van de Nationale Fotowedstrijd 
‘Jouw Kerk in Beeld’ die dit jaar voor de 
eerste keer werd georganiseerd. Dit 
gebeurt op een verrassende en 
beeldbepalende manier die op zich ook 
weer mooie foto’s op zou kunnen 
leveren. 

Juryvoorzitter Ramon Mangold, onze voormalige parochiaan uit Oost-Souburg, zal in 
drie leeftijdscategorieën namens de jury de winnende foto’s presenteren. Via Facebook 
kiest het publiek verder bovendien de publiekswinnaar. De foto met de meeste ‘likes‘ 
sleept deze prijs nog tijdens de uitzending definitief in de wacht. Ondertussen 
organiseren vier lokale kerken met elkaar het startmoment van de Actie Kerkbalans in 
Baarn. Ook zij komen terug in de unieke live uitzending en zijn zo mee bepalend voor 
de dynamiek van het landelijke startmoment. 

De uitzending begint om 12.15 uur en is te zien via: 

• Het Facebookaccount van Actie Kerkbalans 
• Het YouTubeaccount van Actie Kerkbalans 
• Wordt #Kerkbalans trending topic? Houd ook Twitter in de gaten. 
• Kijk hier voor meer informatie over de fotowedstrijd. 

 

https://www.facebook.com/kerkbalans/
https://www.youtube.com/user/kerkbalans/
https://twitter.com/ActieKerkbalans
https://kerkbalans.nl/fotowedstrijd-kerkbalans/


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
■ Zaterdag 27 januari (08.30 uur) 

Interkerkelijk gebedsontbijt. Opgave en info via telefoon: 06-51217659 of e-mail: 

korps.walcheren@legerdesheils.nl 

■ 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 de Sint Josephkerk in Roosendaal. Op deze dag wordt vanuit 
onze parochie weer een Pelgrimstocht georganiseerd. De route is al klaar en u 
hoort nog nader hierover. 

 
■ Zondag 22 april 
 Roepingenzondag. 
 
■ 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. 

 

 
■ Maandag 22 tot en met zaterdag 27 januari 2019 
 Wereldjongerendagen in Panama. Meer informatie http://wjd.jongkatholiek.nl/ 
 
 
 

 

 
 

Er is geen grotere ramp, 
dan het onderschatten van je vijand!! 

mailto:korps.walcheren@legerdesheils.nl
http://wjd.jongkatholiek.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 

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

 
 
 
 
 
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 eindredactie 
beoordeeld. Een opgelegd embargo impliceert niet automatisch, dat dit altijd gerespecteerd wordt. 
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