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Video: Hiermee inspireert paus Franciscus mensen 

Het is vijf jaar geleden dat kardinaal Bergoglio verkozen werd tot paus. In maart 2013 

volgde hij Benedictus XVI op. Hij koos als eerste paus voor de naam Franciscus. Voor 
zijn jubileum blikte katholiekleven.nl terug op wat hij in deze vijf jaar aan de Kerk heeft 
gegeven. 

Mgr. Van den Hende is voorzitter van de Bisschoppenconferentie. Hij herinnert zich nog 
precies waar hij was de avond dat het nieuws bekend werd en hoe erop werd 
gereageerd: ,,De vreugde om een nieuwe paus met de naam Franciscus was 
onmiskenbaar aanwezig.’’ 

Mgr. Van den Hende vertelt hoe vrij snel daarna de eerste rondzendbrief van de paus 
verscheen: Lumen fidei (het licht van het geloof). Het is een bijzondere encycliek, omdat 
deze in eerste versie is geschreven door paus Benedictus. Paus Franciscus schrijft hoe 
geloof een licht op je pad is en ook helpt om te ontdekken wat je te doen staat. Mgr. 
Van den Hende: ,,De paus noemt mensen die gebrek lijden, die ziek zijn of in nood: 
middelaars van het licht. We worden door mensen in nood herinnerd aan de grote 
opdracht om lief te hebben en je naaste te beminnen.’’ 

De paus is een bruggenbouwer, zegt Geert van Dartel van de Katholieke Vereniging 
voor Oecumene. ,,Hij gelooft in de kracht van de ontmoeting. Het bijzondere van paus 
Franciscus is, dat hij de ontmoeting aangaat, vertrouwend op de gaven van de Geest, 
die geschonken zijn ook aan de anderen. Hij doet dat als een pelgrim die op weg gaat 
naar de ander.’’ Eliza Oudshoorn zet zich in als vrijwilligster voor het Katholiek Alpha 
Centrum in Leiden. In de video vertelt zij hoe paus Franciscus haar inspireert. 

▪ Lees verder op katholiekleven.nl. Bekijk daar de video 

 

https://www.katholiekleven.nl/hiermee-inspireert-paus-franciscus-mensen/


De veertigdagentijd van pastoor Fons van Hees 

Fons van Hees is pastoor van de Damiaanparochie op Schouwen-Duiveland en 

Zuid Beveland.  Tijdens de Veertigdagentijd maakte hij een bedevaart naar 
Suriname. 

,,Deze reis gaf dit jaar een bijzonder karakter,’ vertelt pastoor Van Hees desgevraagd. 
,,Voor mij is de vasten altijd een periode van bezinning. Ik drink geen alcohol en 
intensiveer mijn gebedsleven.” Dat doet Van Hees aan de hand van de lezingen van het 
getijdenboek. ,,Door de daglezingen over Mozes, die zijn volk uit Egypte leidt, beleef ik 
de Veertigdagentijd sterker.’’

Dit jaar maakte hij een reis naar 
Suriname. ,,Aanvankelijk beleefde ik 
deze reis als een onderbreking van de 
Veertigdagentijd, maar achteraf gezien 
is het een verrijking van deze periode 
geweest.’’ Pastoor Fons van Hees legt 
het uit. ,,Het was een reis van de 
redemptoristen in samenwerking met de 
norbertijnen naar Suriname in de sporen 
van Peerke Donders. De zalige Peerke 
Donders was een redemptorist uit 
Tilburg. Het heiligdom van Peerke 
Donders ligt in de parochie van 
norbertijnen van de abdij van Berne.’’ 

 

,,Suriname is een mooi land met een prachtige natuur. We bezochten Batavia, een 
plaats midden in de oerwouden van Suriname. Hier heeft Peerke Donders onder de 
melaatsen geleefd en gewerkt. We bezochten de kathedraal in Paramaribo, waar hij 
begraven is en een centrum in deze stad waar nog steeds leprapatiënten verpleegd 
worden. Tijdens de bedevaart waren er verschillende vieringen. We vierden de 
eucharistie in de kathedraal en ook in een dorp met Marrons.’’ Marrons zijn 
afstammelingen van slaven uit Afrika. Ze wisten zich uit de slavernij te bevrijden en 
vestigden zich in de oerwouden. 

Tijdens de reis overleed een van de leden van het gezelschap. Fons van Hees: ,,Vanuit 
het dorp van de Marrons maakten we ‘s avonds een tocht naar de moerassen waar 
reuzenschildpadden leven. Het was een flinke tocht. Daarna werd pater Gaston 
Ribbens (80) niet goed en is hij overleden. Hij was een Vlaamse redemptorist die 
missionaris is geweest in Congo. Hij genoot van de reis naar Suriname en herkende 
veel van Congo. Hij is een zalige dood gestorven. Op zaterdag 10 maart 2018 is hij in 
Essen (België) begraven. Zijn dood had een grote impact op de groep, maar liet ons 
ook ervaren dat wij door lijden en dood heen op weg zijn naar de verrijzenis van Pasen 
en dat is de eigenlijke betekenis van de Veertigdagentijd.’’ 

Bron: Bisdom Breda. Redactionele bewerking en foto: Peter Vrancken 

 



Nieuwe automatisering voor alle parochies in Nederland 

Vorige week dinsdag, 13 maart 2018, zijn we met 7 vrijwilligers uit onze parochie naar 
Hoeven gereden om bijgepraat te worden over de nieuwe automatiseringsprogramma’s 
ter vervanging van het tot heden gebruikte programma Navision. 

Een van onze dames had zelfs een vrije 
dag opgenomen van haar werk om mee te 
kunnen gaan. Zo urgent vond ze het om 
bijgepraat te worden. 

Door de economen van de bisdommen ’s-
Hertogenbosch en Groningen-Leeuwarden 
werden we bijgepraat over de nieuwe 
parochieautomatisering. In ons Bisdom 
Breda namen bijna 200 mensen deel aan 

de informatiebijeenkomst afgelopen dinsdag 13 
maart in Hoeven. 
 
De economen van het bisdom Groningen-
Leeuwarden en het bisdom ’s-Hertogenbosch 
coördineren het traject, dat zo’n tien maanden 
geleden startte. Ze praatten parochie-
bestuurders en andere vrijwilligers bij over de 
stand van zaken. In de middag was er 
gelegenheid om in gesprek te gaan met 
leveranciers van het pakket. 

,,Dit is een heel belangrijk en groot project,’’ 
vertelde econoom Marianne Aarts van het Bisdom Breda.  ,,Het is heel fijn dat er zo’n 
grote opkomst is. Daar spreekt een betrokkenheid uit. Het is belangrijk dat mensen op 
deze manier worden meegenomen in de veranderingen die komen.’’ 

Marisca Lulofs is de econoom van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Zij nam het 
eerste deel van de ochtend voor haar rekening. ,,De infrastructuur waarop Navision 
draait, is verouderd,’’ legde ze uit. ,,Door het maatwerk in Navision is het ingewikkeld 
om nieuwe updates te draaien.’’ Dat is een van de redenen waarom de economen van 
de Nederlandse bisdommen het project nieuwe automatisering startten: rkk-online.nl. 

Via werkgroepen en klankbordgroepen zijn de afgelopen maanden veel mensen uit de 
bisdommen en de parochiepraktijk betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe 
oplossing. De kern daarvan is DocBase, samen met Exact Online. De nieuwe 
automatisering heeft verschillende voordelen. Zo is er bijvoorbeeld een automatische 
koppeling van de financiële module met de ledenadministratie, komen er verschillende 
voorbeeldbrieven beschikbaar en wordt elektronisch vergaderen een stuk 
gemakkelijker. 

Wil van de Molengraft, econoom van het bisdom ’s-Hertogenbosch, vertelde daarna 
onder meer over de opleidingsvideo’s die speciaal voor de parochies worden gemaakt. 
In totaal worden zo’n 60 video’s gemaakt die samen een volwaardige handleiding 
vormen. Een medewerker van de educatieve uitgeverij Edumundo is aanwezig en laat 
alvast een van de video’s zien. 

https://www.rkk-online.nl/


Zorgvuldige omgang met persoonsgegevens 
In de Europese Unie gaat vanaf 25 mei 2018 één regeling gelden voor de omgang met 
persoonsgegevens. Deze nieuwe wet wordt ook wel de AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming) genoemd. De R.-K. Kerk heeft momenteel al regels over hoe 
om te gaan met persoonsgegevens en privacy in parochies. Deze regels zijn vastgelegd 
in het Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies. 

De nieuwe automatisering houdt rekening met een aantal zorgvuldigheidsvereisten. 
Binnen rkk-online.nl is voorzien in een persoonlijke inlogcode voor iedereen die met de 
nieuwe automatisering gaat werken. Om datalekken te voorkomen is er een beperkte 
mogelijkheid om gegevens te exporteren. Overigens is binnen de R.-K. Kerk voor 
mensen die in de parochie werken met persoonsgegevens een VOG verplicht. 

Marisca Lulofs: ,,We horen terug dat mensen positief zijn over de aanpak. We hebben 
gezocht naar oplossingen die toekomstbestendig zijn, die rekening houden met de 
kosten en met wet- en regelgeving. En we hebben veel gesproken met mensen uit de 
praktijk.” Die interactie heeft invloed gehad op het totaalpakket dat er nu ligt. Marisca: 
“Klankbordgroepen hebben bijvoorbeeld uitgebreid getest op de functionaliteit en of we 
zaken over het hoofd hadden gezien. Die 150 à 200 mensen hebben zich heel creatief 
getoond. Dat leidde tot meer inzicht en bijstellingen met het oog op de inhoudelijke en 
technische performance.’’ 

Bron: Bisdom Breda. Foto’s: Kees Heeren, Middelburg 

 

 

 

Lief en leed 

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

 
Overleden 

Korstinia Meulmeester-Broerse, 101 jaar, op 15 maart 

 

In deze rubriek worden uitsluitend gebeurtenissen opgenomen, die bij het parochiesecretariaat 

bekend zijn. 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2018/02/7.-Reglement-Bescherming-Persoonsgegevens.pdf
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Op weg naar het hoogfeest van Pasen 

In een zevendelige serie schenken we tot het hoogfeest van Pasen aandacht aan de 
kruiswegstatie. De basis vormt de Kruisweg in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in 
Middelburg, waar zwart-witkopieën hangen van de Kruisweg van Jan Toorop. Vandaag 
deel 2. Deel 1 verscheen vorige week en de laatste aflevering vindt u in de nieuwsbrief 
die op Goede Vrijdag zal verschijnen. 

Idee en samenstelling: Nicolette Meulenbroek                  Foto’s: Peter Vrancken 

 

De devotie van de kruisweg 

De kruisweg met zijn veertien staties, halteplaatsen, aandachtspunten, 

afbeeldingen is een devotionele oefening die betrekkelijk laat in de 
christenheid van West-Europa haar intrede heeft gedaan. Pas tegen het einde 
van de 15e eeuw vindt men de eerste sporen ervan.  

Het is een Nederlandse priester geweest, Christiaan van Adrichem, in 1533 te Delft 
geboren en in 1585 in Keulen gestorven, die grote invloed heeft gehad op de 
verbreiding van deze gebedsoefening. Hij schreef een groot driedelig werk over het 
Heilige Land, Theatrum Terrae Sanctae et biblicarum historiarum, dat pas na zijn 
dood werd uitgegeven. Het tweede deel, dat de beschrijving van de stad Jeruzalem 
biedt, werd in 1584 voor zijn dood gepubliceerd en daarin geeft hij de beschrijving 
van de kruisweg, de via dolorosa, zoals die in Jeruzalem werd aangewezen, in 14 
staties, van de Antoniaburcht naar de kerk van het Heilig Graf: biddend en 
mediterend trokken de pelgrims langs deze kruisweg, zoals tot op de dag van 
vandaag iedere vrijdagmiddag nog steeds gebeurt. 

Het is duidelijk dat de kruiswegstaties in de kerken niet primair bedoeld zijn als een 
decoratieve, eventueel artistieke verfraaiing van de kerkwand. Zij hebben een ander 
doel. Er zijn overigens ook kruiswegen in de open lucht rondom het kerkgebouw, op 
kerkhoven en in processieparken en langs de openbare weg.  

Men trok en trekt – alleen of in groepen – langs de staties, de halteplaatsen die de 
lijdensweg van Jezus markeren, biddend en zingend, om zijn lijden, zijn folteringen, 
zijn vernederingen en smarten te overdenken, waardoor Hij de verlossing van de 
mensheid heeft bewerkt. Het is een herdenking van het lijden en van de dood van 
Jezus als teken en als beleving van dank, van liefde, van rouwmoedigheid over onze 
zonden die door de Heer werden uitgeboet. 

De gelovige christen van vandaag mag weten dat de Heer de dood heeft 
overwonnen. Voor zichzelf en voor de mens. Dood gaat over in leven. Hoe dat 
mysterie zich gaat voltrekken is het geheim van God zelf. Wij mensen mogen het 
geloven en blij verwachten. Deze hoop is vanaf de allereerste prediking van het 
evangelie door de christengemeenschap verder gegeven als de boodschap van de 
Heer zelf. 



Elfde statie 
Jezus wordt aan het kruis genageld 

Hij wordt mishandeld, aar verdraagt het geduldig, en opent zijn mond niet. Als een 

lam wordt hij naar de slachtbank geleid, als een schaap, dat verstomt voor zijn 
scheerders.  
Jes. 53 

 

God, onze Vader, 

uw hand behoedt ons voor het kwaad, 

uw Zoon neemt op zich het lijden 

waarvoor wij terugdeinzen: 

Hij wordt ten diepste vernederd 

en de oorzaak zijn wij. 

Vergeef ons wat wij misdoen, 

verzoen ons met U 

omwille van uw Zoon, de gekruisigde, 

Jezus Christus, onze Heer. 

Amen. 



Twaalfde statie 
Jezus sterft aan het kruis 

Niet gemakkelijk zal iemand zijn leven geven voor een rechtvaardige, al blijft het 

mogelijk, dat iemand ertoe komt, voor een goed mens te sterven. Maar God bewijst 
zijn liefde voor ons, doordat Christus voor ons is gestorven toen we nog zondaars 
waren.  Rom. 5, 6 

 

God, Vader 
op het moment dat alles is volbracht, 

verlost U uw wereld 
van vernietiging en dood. 

Op het moment dat uw Zoon zijn leven 
geeft, 

maakt U de Geest vrij 

om iedere mens te bezielen. 
Bevrijd ons van de eeuwige dood 

en laat dit sterven 
ons tot leven worden door Jezus 

Christus, onze Heer. 
Amen. 

 



 

 

 

Wekelijks voor aantrekkelijke tarieven adverteren 
in deze nieuwsbrief? 

 
Neem contact op met Herman Maas 

telefoon 0118 – 43 03 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Van Aswoensdag tot Pasen voert Vastenactie campagne voor projecten in 

ontwikkelingslanden. Dit jaar steunt de H. Maria Parochie Walcheren een project in 
Zambia. Het project waarvoor we geld gaan inzamelen, is helemaal in het noorden van 
Zambia, tegen de grens met Tanzania, in de stad Mbala. Daar helpen de Zusters van 
het Heilig Hart van Jezus en Maria volwassenen én kinderen die het moeilijk hebben. 

 
 
Deze week: 

Pasen en vasten: hoe zit het ook alweer? Deel III 
 
Pasen 
De dag dat christenen de verrijzenis van Jezus Christus vieren. Dat Jezus op de derde 
dag na zijn lijden en sterven aan het kruis uit de dood is opgestaan, is het belangrijkste 
feit in het christelijke geloven en dus de hoogste feestdag in de katholieke kerk. 
Pasen wordt gevierd op de eerste zondag ná de eerste volle maan in de lente. De eerst 
mogelijk dag van Pasen is 22 maart, de laatst mogelijke 25 april. De datum fluctueert 
dus en ligt niet zoals bijvoorbeeld Kerstmis vast. Omdat de datum van Pasen steeds 
verandert, veranderen ook de data van aan Pasen gerelateerde dagen zoals 
Aswoensdag (46 dagen vóór Pasen), Hemelvaart (op de 40ste dag ná Pasen) en 
Pinksteren (op de 50ste dag na Pasen). 
 
Paasei 
Het paasei dankt zijn populariteit mede aan het Vasten. Paus Gregorius de Grote 
verbood omstreeks 600 niet alleen om tijdens de vastentijd vlees, maar ook om eieren 
te eten. Eieren, die in gekookte vorm langer te bewaren zijn, werden zo een begeerlijke 
lekkernij die op paaszondag weer genuttigd mochten worden. Daarnaast was het ei al 
een vruchtbaar-heidssymbool vanuit de heidense en Joodse traditie en werd het mede 
daardoor het symbool van de Verrijzenis van Jezus. 
 
Paashaas      
Naast het paasei is ook de paashaas een symbool van vruchtbaarheid. Dit stoelt op de 
Saksische vruchtbaarheidsgodin Easter of Eostre (denk aan de namen voor Pasen in 
Engeland Easter en in Duitsland Ostern). In christelijke tijden werd de haas ook een 
symbool van onschuld (gezegde: ‘mijn naam is haas’), waarmee een verband werd 
gelegd met de gekruisigde, maar onschuldige Jezus en met zijn Verrijzenis. Sinds de 
16de eeuw heeft het gebruik van de Oschter Haws, de paashaas, die een mand met 
eieren cadeau deed als je braaf was geweest, zich over Duitsland en West-Europa 
verbreid. 
 
Beloken Pasen 
De eerste zondag ná Pasen. ‘Beloken’ betekent zoiets als ‘gesloten’, denk bij voorbeeld 
aan ‘luik’. De term refereert aan het feit dat de volgelingen van Jezus, de apostelen, 
zich na diens dood en verrijzenis afgezonderd hadden, bang voor de dingen die konden 
gebeuren. Pas met Pinksteren doorbraken zij die angst en begon, nadat de H. Geest 
over hen was gekomen, hun prediking van de Goede Boodschap, het evangelie. 
  
 

Bron: Vastenactie Nederland 
 
 

 



 

 

 
Steunt u ons Vastenactieproject via Vastenactie 

Heilige Maria Parochie Walcheren 
IBAN NL84 INGB 0006 0514 05? Hartelijk dank voor uw gift! 

 

 
Volgende week: nog even terug naar het project…… 
 
 
 
De Vastenactiewerkgroep van de H. Maria Parochie Walcheren: Insa van Duin, 
Lisanne Jacobs, Francis Toorop, Ger van Waegeningh, Leen Minderhoud en Leo 
Speckens 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Uit de vergadering van het parochiebestuur 

Op 7 maart jl. vergaderde het parochiebestuur. De belangrijkste onderwerpen 

laten we hieronder de revue passeren 

 

Adviesgroep herinrichting Onze Lieve Vrouwekerk 

Bij de Onze Lieve Vrouwekerk moet de buitenkant onderzocht worden. Daarbij hoort 
herstelwerk door langdurig achterstallig onderhoud. De inspectie is geweest en de 
begroting wordt nu gemaakt. 

Verder moet de binnenkant bekeken en aangepast worden. Waar komt de ingang, waar 
komt het tabernakel, het koor, het altaar enz. Maar ook: waar komt de sacristie, de 
bloemenruimte enz. Het parochiebestuur heeft hiervoor een adviesgroep ingesteld. 
Hierin hebben zitting: pastoor de Maat (voorzitter), Marianne Cazemier (vicevoorzitter),. 
Gerard Wortman (koor, pastoraatsgroep en liturgie), Eveline Naber (liturgie en 
acolieten), Jo Miltenburg (onderhoud), Anja van Oers (interieurverzorging), Hans 
Izeboud (bouwkundige) en Frank van der Linden (bouwkundige van het bisdom). Later 
sluit hierbij aan een binnenhuisarchitect van het bisdom. 

Wanneer de plannen en begrotingen voor zowel de buitenkant als de binnenkant 
helemaal rond zijn, dan gaat het plan naar het bisdom voor goedkeuring. 

Zomerconcerten in toeristenkerken 

Muziekpodium Zeeland wil graag zomerconcerten geven in de toeristenkerken van 
Dishoek en Zoutelande. Het overleg tussen muziekpodium en werkgroepen is in volle 
gang. Het parochiebestuur wacht op het eindvoorstel. 

Parochieplan 

Voor het parochieplan is het hoofdstuk pastoraal plan, gereed. Een nieuwe versie 
daarvan tot 2022 wordt momenteel samengesteld. Ook het hoofdstuk over de 
gebouwen hebben we gereed. Nu gaan we het hoofdstuk over vrijwilligersbeleid 
vormgeven. Dan is er nog een weg te gaan, want de bisschop wil één gezamenlijk plan 
van de Damiaanparochie op Beveland en de Mariaparochie op Walcheren. 

Ons vrijwilligersbeleid komt eerst als concept bij het parochiebestuur, dan bij alle 
werkgroepen en dan voor definitieve vaststelling nogmaals bij het parochiebestuur. En 
dan gaat het als concept naar het samenwerkingsverband. Een lange weg dus. 
Namens onze parochie zijn de heren Hans Hendrix en Jac van Damme in die 
werkgroep vertegenwoordigd. 

Redactiestatuut 

Voor de digitale nieuwsbrief hebben we een redactiestatuut, waarin de spelregels voor 
redactie en parochiebestuur zijn vastgelegd. Nu komt ook de papieren samenvatting 
van de nieuwsbrief eenmaal per maand uit. Ook daarvoor leggen we afspraken vast in 
een redactiestatuut. 



 

In de praktijk merken we dat een aantal afspraken moet worden bijgesteld. Soms 
moeten nieuwe afspraken worden gemaakt. 

AVG 

Iedereen kent wel de privacywetgeving. Ook de parochie heeft daarmee te maken. We 
mogen niet zomaar adressen en andere persoonlijke gegevens gebruiken. Daar hebben 
we eerst toestemming voor nodig. Die vragen we dan ook. 

Maar nu verandert er nogal wat: de nieuwe wet geldt voor heel Europa. Verder heeft 
elke organisatie nog meer plichten, zoals het inzagerecht van particulieren. Binnen onze 
parochie, bisdom en het land kijken we nu wat we dienen aan te passen. Voor de 
officiële administratie wordt een heel nieuw administratiesysteem opgezet. Onze 
vrijwilligers zijn al een aantal keren op cursus geweest. Stap voor stap worden zaken 
aangepast. Het is zeker niet binnenkort helemaal gereed. Daarvoor moet er veel 
gebeuren. 

Overleg van samenwerkingsverband 

Op 19 maart overleggen de besturen van beide parochies (Damiaanparochie en H. 
Maria Parochie Walcheren).’Alle lopende en komende zaken van onze parochies zijn 
bespreekbaar. Zowel de pastorale taken als de bestuurlijke taken komen aan bod. Door 
die samenwerking willen we proberen om niet ieder apart het wiel uit te hoeven vinden. 

Uiteraard zijn er verschillen in cultuur en opvatting. Door goed en voortdurend overleg 
proberen we samen op te trekken. Een voorbeeld is de werkgroep parochieplan. Het 
pastorale plan is gemaakt voor beide parochies samen. Het vrijwilligersbeleid zit er aan 
te komen in gezamenlijkheid. En sommige zaken verschillen behoorlijk, denk maar aan 
het gebouwenplan. 

 

 

 

 

 

Goed herstel van pastor Ria Mangnus 

Er is sprake van een goed herstel na de spoedopname van pastor Ria Mangnus in 
ziekenhuis De Honte in Terneuzen. Het verblijf in het ziekenhuis wordt nu vooral benut 
voor aanvullende onderzoeken. 

 



 

Bedevaart naar Aardenburg 

Van 1273 tot ongeveer 1600 trokken pelgrims naar Aardenburg vanwege de verering 

van ‘Onze Lieve Vrouw van Aardenburg’ en werden in de Pinksterweek de grote en 
kleine ommegang gehouden. Vanaf 1604 werd deze bijzondere verering van Maria in 
de stad Brugge voortgezet en na de heroprichting van de parochie Aardenburg in 1804 
hier in ere hersteld. De Werkgroep Aardenburg-Bedevaartstad heeft daarom evenals 
voorgaande jaren op het Bedevaartprogramma gezet:  

de Plechtige Bedevaartsdienst met als thema ‘Wees Gegroet…. MARIA’ op de 
woensdag na Pinksteren, woensdag 23 mei a.s. 

Voor het eerst wordt er naast de Bedevaartsdienst een volledig dagprogramma 
aangeboden. En let op: de kerkdienst is nu ’s morgens. (voorgaande jaren was deze ’s 
middags). We willen u en uw instantie (en indien van toepassing uw leden en/of uw 
bewoners) van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. PAROCHIE HEILIGE 
ANDREAS, West-Zeeuws-Vlaanderen Parochiekern Aardenburg met parochiekerk 
Heilige Maria Hemelvaart Postadres: Weststraat 80, 4527 BV Aardenburg  

We maken er een totale dag van, met de mogelijkheid om aan onderdelen wel of niet 

deel te nemen.  

Dagprogramma 

o 10.00  uur Plechtige Bedevaartsdienst in de Heilige Maria Hemelvaart-

kerk, met aansluitend processie langs Onze Lieve Vrouw van Aardenburg.  

Voorganger pastoor Wiel Wiertz.  M.m.v. Gemengd koor Sint Cecilia o.l.v. 

dirigente Rina Marteijn-Goossens en organist Benny Lampo. 

o 11.00 uur – 11.30 uur: koffie met Zeeuwse bolus achter in de kerk  

o 11.30 uur – 12.15 uur: boeiende presentatie in de kerk met aansluitend 

film over de kerk.  

o 12.30 uur – 14.00 uur: gebruik maaltijd in één van de Aardenburgse 

restaurants. Kostprijs € 20,- (excl. consumpties) 

o 14.30 uur aanvang Middagprogramma. (Kostprijs € 7,50 incl. 1 cons.) 

o Keuze uit: 

- boeiende stadswandeling door Aardenburg “Van Steen tot Inktpot” met 

bezoek aan St.Baafskerk en Doopsgezinde kerk. 

- bezoek/rondleiding Struisvogelboerderij Monnikenwerve 

- bezoek/rondleiding Slakken In den Wijngaard 



 

o met tot slot een drankje  

o ca. 17.00 uur einde 

 

Vooraf aanmelden 

Voor deelname aan de maaltijd en/of het middagprogramma dient u zich vooraf aan te 
melden, en wel voor 1 mei a.s. Betaling dient te geschieden bij aanmelding.  

Aanmelden en overige inlichtingen: Marc Moens, p.a. Parochiekern Aardenburg 
Weststraat 80, 4527 BV Aardenburg (tel. 0117-493125 of 06-51996052) of via e-mail: 
marcmoens@zeelandnet.nl. Betaling dient te geschieden op rekeningnr. NL72 RABO 
0311 848 036 t.n.v. Parochie Heilige Andreas PKC Zuid o.v.v. Bedevaart 2018.  

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
■ Woensdag 28 maart (19.00 uur) 

Chrismaviering in de Sint Josephkerk in Roosendaal. Op deze dag wordt vanuit 
de H. Maria Parochie Walcheren weer een Pelgrimstocht georganiseerd. 

 
■ Woensdag 28 maart (20.30 uur) 

NPO 1, The Passion, De muzikale vertolking van het lijdensverhaal van Jezus, 
rechtstreeks vanuit De Bijlmer in Amsterdam. 

 
■ Zondag 22 april 
 Roepingenzondag. 
 
■ Zondag 13 mei (10.30 uur) 
 Eerste Communie in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen 
 
■ Zondag 20 mei (10.30 uur) 
 Eerste Communie in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg 
 
■ 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/ 
 
■ Zondag 17 juni (10.00 uur) 

Bisschop mgr. Jan Liesen gaat vandaag voor in  de eucharistieviering in de 
toeristenkerk van Dishoek. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Eén moment van onachtzaamheid 
kan maken dat men jaren schreit!!

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. Nieuw e-mailadres 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 uitdrukkelijk het recht voor 
om aangeboden 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 altijd 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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