
NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN 
JAARGANG 11 AFLEVERING 311   20 oktober 2017

  

 
           Petrus en Pauluskerk 

 
 
 

    

 
         Onze Lieve Vrouwekerk 

                    

 
  Dishoek 

 
    Domburg 

 
     Vrouwenpolder 

 
               Zoutelande

 

 
  

 

 

Kleding inleveren voor Sam’s kledingactie
Op woensdag 25 en donderdag 26 oktober a.s. kunt u op verschillende 
plaatsen in Middelburg en Vlissingen weer gebruikte kleding inleveren. 
 
Miljoenen mensen moeten in rampgebieden zien te overleven. Sam’s Kledingactie 
zet zich in voor deze mensen. Samen met veel enthousiaste vrijwilligers zamelen we 
tweedehandskleding in. De verkoop van deze kleding levert geld op dat we direct 
besteden om de nood in rampgebieden te verlichten. We werken daarbij zeer nauw 
samen met diverse partners, waaronder ontwikkelingsorganisatie Cordaid Mensen in 
Nood. 
 
U kunt op een heel eenvoudige manier, zonder direct geld te geven, een 
bijdrage leveren aan noodhulp, wederopbouw en preventieprojecten van 
Cordaid Mensen in Nood.  Zo zijn wij ‘Samen goed voor elkaar’. 
 
 

Waar en wanneer kunt u kleding inleveren? 
 
Middelburg 
Op woensdag 25 en donderdag 26 oktober tussen 19.00 en 20.30 uur in zowel de 
H.H. Petrus- en Pauluskerk als in De Hoeksteen. 
 
Vlissingen 
Woensdag 25 oktober 
Tussen 09.30 en 11.30 uur in de Onze Lieve Vrouwekerk 
 
Donderdag 26 oktober 
Tussen 19.00 en 20.00 uur in: 

1. Onze Lieve Vrouwekerk 
2. Adventkerk (West Souburg) 

 
Tussen 19.00 en 20.30 uur 
Open Hofkerk 
 



 

 

 

Lezing Assisi en Ravenna 

Woensdag 8 november geeft   

Marianne Vermeulen een lezing over  Asissi en 
Ravenna. 
 
Marianne geeft beide steden bezocht en daar  veel 
foto’s gemaakt.  Assisi, de stad van de heilige 
Franciscus, die volgens de overlevering met de vogels 
kon praten en zelfs de stigmata van Christus ontving, 
trekt veel bezoekers. Velen bezoeken de Basilica die 
hoog boven heel Assisi uitsteekt.  Marianne zal de 
prachtige fresco’s van o.a. Giotto laten zien en er over 
vertellen. De mozaïeken van Ravenna zijn 
wereldberoemd. Ravenna wordt terecht als de 
schatkamer van wandmozaïeken uit de Vroeg 
Byzantijnse tijd genoemd. 
 
Marianne neemt ons mee naar de verschillende basilieken met de wereldberoemde 
vroegchristelijke en Byzantijnse mozaïeken. 
 
De presentatie op woensdag 8 november in Hof van Buren, Oranjelaan 17-19 in 
Midddelburg, begint om 14.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Er wordt een bijdrage 
gevraagd van 5 euro inclusief een kopje koffie of thee in de pauze. 
 
Graag vooraf aanmelden bij Peter Berkvens tel. 0118 - 502505 of per e-mail via  
 

p.berkvens@hetnet.nl 
 
 
 
 

Bernard van Lamoen stopt als pastoraal werker 

Overgenomen uit de vrijdag 20 oktober verschenen bijzondere nieuwsbrief van 

de Sint Norbertusparochie in Roosendaal, waar Bernard van Lamoen na vele 
werkzame jaren op Walcheren sinds 1 januari 2017 werkzaam is. 
 
Deze bijzondere nieuwsbrief gaat over pastor Bernard van Lamoen. Hij is nog maar kort 
in onze parochie werkzaam, maar door zijn enthousiasme en innemendheid heeft hij in 
die korte tijd veel in beweging gebracht en veel mensen aangesproken. Hij heeft oog 
voor menselijke contacten en hij brengt op een natuurlijke wijze de diepere dimensies 
van het leven ter sprake. 
Helaas is Bernard door ziekte gedwongen om te stoppen met zijn werk. Hij wil ons daar 
zelf over informeren. U leest zijn bericht hieronder. 
Wij wensen Bernard en zijn gezin van harte sterkte en kracht voor de tijd die komt en 
we vragen u om met ons voor hem te bidden. 
  
Namens parochiebestuur en pastoraal team, 
Ronald van Bronswijk  

Lees verder op de volgende pagina. 
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Beste mensen, 
  
Al enige tijd kampte ik met een zeurend gevoel in de onderbuik. 
Was het vermoeidheid of gaf het vermoeidheid? 
Was het een reactie op de turbulente verhuizing – een aardverschuiving in ons leven? 
Was het, dacht ik toen het bleef aanhouden door de tijd, een bijwerking van mijn nieuwe 
bloedverdunners? 
Eerst maar eens op vakantie, half juni. 
Toen, ergens in augustus, toch maar eens met dit, naar mijn gevoel, ‘vage verhaal’ naar 
de huisarts. En zo ging het medisch onderzoek van het een naar het ander. 
  
Ondertussen werkte ik gestaag door en dat ging ook erg goed. Er mochten leuke 
dingen gebeuren in Roosendaal, de verdere ontwikkeling van ons seniorenproject en 
het bezoeken van de gezinnen die een vormeling hadden aangemeld, mooie 
ontmoetingen en een goede startbijeenkomst. Een fijn nieuw team, waarin ik mij van het 
begin af aan thuis voelde en waar ook iets nieuws leek te groeien - er rustte zegen op 
mijn werk. 
  
De laatste weken werd het wel zwaarder. 
Vlak voor het onderzoek dat een slecht bericht zou opleveren was er een ontmoeting 
(studiedag) van het pastoraal team met het parochiebestuur. Daar bracht ik nog ter 
sprake dat ik inmiddels ‘verliefd op Roosendaal’ was geworden. En vroeg het bestuur te 
bekijken wat er mogelijk zou zijn om mijn betrokkenheid bij de Sint Norbertusparochie 
ook na de drie jaren van mijn huidige benoeming voor langere tijd te gaan bestendigen. 
  
Een dag of vier later kwam na twee endoscopieën en een CT-scan het pijnlijke bericht. 
De klachten kwamen voort uit een kwaadaardig gezwel bij de alvleesklier en de scan 
wees uit dat er al uitzaaiingen zijn in de rest van de buik. 
De artsen waren meteen duidelijk dat er geen genezing meer mogelijk is. 
  
Vreemde gewaarwording dat alles waar ik zo met plezier naar uitkeek in mijn nieuwe 
parochie nu opeens uit mijn handen valt – ‘dat mocht ík toch doen…!’ 
Ons nieuwe avontuur, net verhuisd naar Breda wordt drastisch ingekort. Een bittere pil 
voor heel ons gezin. Maar geen moment spijt dat we nu hier wonen.  
Gelukkig krijg ik tijd (niemand weet hoeveel) om samen met de lieve mensen om mij 
heen, mijn vrouw en kinderen, naar mijn dood toe te leven in de hoop dat rustig thuis te 
laten gebeuren. Geen dag eerder of later dan ‘te boek staat’. 
  
Mijn gevoel en mijn vredige vertrouwen zeggen: het komt goed. 
Maar het komt zo vroeg, allemaal, het is zo vreselijk jammer dat het nu al is... 
  
Helaas is het fysiek onmogelijk om iedereen persoonlijk te ontmoeten. 
Weet dat jullie gezichten en stemmen, jullie vriendelijkheid en hartelijkheid, jullie humor 
en geloof bij vlagen boven komen, op de gekste momenten. En daar heb ik veel steun 
aan. 
Iedere ontmoeting met elkeen voor wie en met wie ik pastor mocht zijn koester ik als 
een schat om uit te putten, deze laatste periode van mijn leven. 
Dat vervult mij met dankbaarheid. 
  
Bernard van Lamoen, 
pastoraal werker  
 

 



 

 

 

Verkiezing grootste Middelburger aller tijden 

Namens het bestuur van het Etty Hillesum Onderzoekscentrum wijs ik u graag 

op de verkiezing van de grootste Middelburger aller tijden, georganiseerd door 
het Zeeuws Archief en de Provinciale Zeeuwse Courant ter gelegenheid van 800 
jaar Middelburg. 
 

Etty Hillesum werd op 15 januari 1914 aan het Molenwater in Middelburg geboren en 
vanwege haar grote en nog steeds actuele betekenis staat ook zij op de shortlist van 10 
genomineerden. 
Ons stemadvies luidt uiteraard: stemt allen op Etty Hillesum; haar verkiezing als 
grootste Middelburger aller tijden zou een betekenisvolle en hoopgevende keuze zijn 
voor de stad. Stemmen kan tot en met 26 oktober. Op 4 november maakt burgemeester 
Bergmann tijdens de open dag van het Zeeuws Archief de uitslag bekend. 
 
Meer informatie en bijbehorende links vindt u hieronder. 
 
Wanneer u de onderste link heeft gebruikt vindt u onderaan de pagina een button om 
verder te gaan. U hoeft dus niet in te loggen bij de PZC. Via deze button komt u in het 
juiste menu. Hebben u en uw huisgenoten aparte e-mail adressen, dan kunt u 
afzonderlijk stemmen. Ik hoop dat velen de moeite willen nemen om een stem op Etty 
Hillesum uit te brengen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Han Bleyenbergh 
 
 

 

 
 
 
Voor meer informatie over de 
verkiezing en genomineerden zie: 
http://www.zeeuwsarchief.nl/actueel/ver
kiezing-grootste-middelburger-aller-
tijden/ 
 
 
 
Uw stem uitbrengen kan via: 
https://www.pzc.nl/dossier-grootste-
middelburger-aller-tijden/stem-op-de-
grootste-middelburger-aller-
tijden~af63a138/ 
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Boodschap van paus Franciscus voor Wereldmissiedag, 
zondag 22 oktober 

Zondag 22 oktober aanstaande is Wereldmissiedag. Op deze zondag wordt in de 

Rooms-Katholieke parochies gecollecteerd voor MISSIO. MISSIO is het katholieke 
solidariteitsfonds van de wereldkerk. 

Paus Franciscus heeft een speciale boodschap geschreven voor Wereldmissiedag, die 
nu in de door de Nederlandse Bisschoppenconferentie geautoriseerde vertaling 
beschikbaar is. 

,,Ook dit jaar roept Wereldmissiedag ons bijeen rond de persoon van Jezus ,,de eerste 
en grootste evangelisator’, schrijft paus Franciscus. ,,Jezus, die ons voortdurend 
uitnodigt om het evangelie van de liefde van God de Vader in de kracht van de Heilige 
Geest te verkondigen. Deze dag nodigt ons uit opnieuw na te denken over de zending 
in het hart van het christelijk geloof. De Kerk is immers van nature missionair; als zij dat 
niet was, dan zou zij niet meer de Kerk van Christus zijn, maar een van de vele andere 
verenigingen, die vrij snel haar eigen doel zou bereiken en verdwijnen.’’ 

MISSIO Nederland 

MISSIO Nederland is onderdeel van de internationale Pauselijke Missiewerken en 
steunt wereldwijd kinderen in nood, het pastorale werk van parochies en bisdommen en 
de opleiding van priesters, diakens, pastorale werkers en catechisten. In de 
Wereldmissiemaand (oktober) besteedt MISSIO in 2017 speciale aandacht aan de 
katholieke gelovigen in Burkina Faso, het voormalige Opper-Volta, één van de armste 
landen ter wereld. 

Een groot deel van de bevolking leeft hier van de landbouw. Met name de regio’s die in 
de Sahelzone liggen, worden hard getroffen door klimaatveranderingen en 
droogteperiodes. Bij gebrek aan andere inkomstenbronnen beproeven velen hun geluk 
in de illegale goudmijnbouw. Vooral meisjes en vrouwen hebben het zwaar: gedwongen 
huwelijken; beschuldigingen van hekserij. De katholieke Kerk blijft niet aan de zijlijn 
staan. Ze schept kansen door scholing aan te bieden, bescherming en opvang en helpt 
vrouwen zelf de verantwoordelijkheid voor hun eigen leven op te pakken. Tijdens de 
Wereldmissiemaand vraagt MISSIO aandacht voor drie problemen in Burkina Faso: 
gedwongen huwelijken, beschuldigingen van hekserij en de illegale goudmijnen. 

Kostbaar instrument 

Paus Franciscus noemt de Pauselijke Missiewerken in zijn boodschap voor 
Wereldmissiedag ,,een kostbaar instrument om in iedere christelijke gemeenschap het 
verlangen op te wekken buiten de eigen grenzen en zekerheden te treden en erop uit te 
gaan om het evangelie aan allen te verkondigen.’’ Verder schrijft de paus: ,,De 
Wereldmissiedag, die wordt gepropageerd door het Werk van de Verspreiding van het 
Geloof, is een gunstige gelegenheid voor het missionaire hart van de christelijke 
gemeenschappen om met gebed, getuigenis van leven en gemeenschap van goederen 
hieraan deel te nemen en zo te beantwoorden aan de ernstige en grote noden van de 
evangelisatie.’’ 



 

 

 

Koppeling kerken met basisadministratie blijft 

 

Kerken die aangesloten zijn bij SILA 

(Stichting Interkerkelijke Leden 
Administratie) mogen volgens het 
nieuwe regeerakkoord blijven 
rekenen op gegevens uit de 
Gemeentelijke Basis Administratie. 
Dat betekent dat wijzigingen door 
overlijden of verhuizen van kerkleden 
door een slim systeem worden 
doorgegeven aan de lokale kerken. 

 

Vorig jaar besloot minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) op verzoek van VVD, 
PvdA en D66 hier een eind aan te maken. In het nieuwe regeerakkoord is nu 
afgesproken dat kerken gegevens kunnen blijven ontvangen. In de toekomst zal dit 
mogelijk via mijnoverheid.nl gaan, waarin burgers dan zelf hun gegevens kunnen 
bijhouden en tot die tijd blijft alles nog bij het oude. 

Danielle Woestenberg, secretaris van 
het Interkerkelijke Contact in 
Overheidszaken (CIO), is blij met deze 
uitkomst. Achter de schermen is zij 
namens het CIO voortdurend in gesprek 
gebleven met de overheid over dit 
onderwerp. Toen er vanuit de overheid 
een internetconsultatie werd gehouden, 

reageerden er meer dan 17.000 
mensen, voornamelijk om te laten weten 
dat ze de koppeling tussen de 
Gemeentelijke Basis Administratie en de 
kerken wilden behouden. Het betreft het 
hoogste aantal reacties op een 
internetconsultatie van de overheid ooit. 

 

Steun in de rug 

,,Dit geeft de kerken perspectief, zo houden we zicht op bijvoorbeeld oudere kerkleden 
die niet zelf meer kunnen melden dat ze verhuisd zijn naar een verpleeghuis. En juist 
deze leden stellen het blijvende contact met de kerk zeer op prijs. Verder is het mooi 
dat we met het CIO en de kerkgenootschappen die daarbij aangesloten zijn (waaronder 
de Rooms-Katholieke Kerk), nadrukkelijk hebben laten weten hoe belangrijk dit voor 
ons is en dat daar gehoor aan is gegeven. Dat we daarbij meer dan 17.000 burgers 
achter ons kregen in de internetconsultatie, was een enorme steun in de rug ‘’, aldus 
Woestenberg. 

 

Heeft u indertijd ook gereageerd? Veel dank voor uw medewerking. 

 



 

 

 

 

 

 
■ Woensdag 25 en donderdag 26 oktober 

Kledinginzameling voor Sam’s kledingactie. Waar en wanneer u de kleding kunt 
inleveren leest u op de voorpagina van deze nieuwsbrief. 

 
■ 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. 

 
■ Woensdag 8 november (14.00-16.00 uur) 

Marianne Vermeulen geeft in Hof van Buren in Middelburg (Oranjelaan 17-19) 
een lezing over Asissi en Ravenna. Lees hier meer over elders in deze 
nieuwsbrief. 

 
■ Zaterdag 25 november 

Werkdag catechese in ‘s Heerenhoek. U las hier meer over in onze vorige 
nieuwsbrief. 

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

 
 

Waag je nooit aan voorspellingen, 
zeker niet wat de toekomst betreft!! 



 

 

 

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 vrijdagavond 27 
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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