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Dag van de Aarde in Vlissingen 

Het Zeeuws Sociaal Beraad (ZSEB) organiseert onder auspiciën van de Raad 

van Kerken in Zeeland op zaterdag 21 april in De Herberg aan het Bellamypark 
151 in Vlissingen de ‘Dag van de Aarde’. 
 
Deze middag zullen twee inspiratie-interviews worden gehouden met Marten 
Wiersma en Peter Siebe. Deze heren zullen respectievelijk over de transitie naar 
groene energie en de kansen voor ‘Groene kerken’ in Zeeland verdedigen. 
 
Marten Wiersma is een bekende op dit gebied vanwege zijn inzet voor Zeeuwind en 
voor de biobased-energy. Hij zal bevraagd worden door Anneloes Steglich-Lenz 
(DAK/Herberg). Peter Siebe is oprichter van CEN (Christelijk Eco-Netwerk, nu Micha) 
en voorvechter voor de Groene Kerkenactie. Hij zal worden bevraagd door Peter 
Geene (ZSEB). 
 
Het gesprek zal ongeveer anderhalf uur duren, afhankelijk van het gesprek met de 
deelnemers in de zaal. 
 
Aanvang: 14.30 uur. Zaal open vanaf 14.00 uur. 
 



 
 

 
Ontmoeting met bisschop Paride Taban 

Op 16 mei 2018 ontvangt bisschop Paride Taban de Four Freedoms Award 

voor Vrijheid van Godsdienst. Dezelfde avond kunt u zelf deze inspirerende 
man, die zijn leven lang werkt aan vrede en gerechtigheid in Zuid Sudan horen 
en ontmoeten. 
 
U bent daartoe van harte uitgenodigd in een van de kerken in het centrum van 
Middelburg. In een van de komende nummers van deze nieuwsbrief leest u meer 
over exacte locatie en de invulling van de avond. 
 
Uitreiking in Middelburg 
Elke twee jaar worden in Middelburg de Roosevelt Four Freedoms Awards uitgereikt 
aan mannen, vrouwen en organisaties die op inspirerende wijze invulling geven aan 
de Vier Vrijheden van Franklin D. Roosevelt: Vrijheid van meningsuiting, Vrijheid van 
godsdienst, Vrijwaring van gebrek en Vrijwaring van vrees. 
 
Wilt u nu al meer weten over Bisschop Paride Taban en de redenen voor de 
toekenning van de award? Lees over deze laureaat op internet: 
https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/zuid-soedanese-bisschop-
paride-taban-wint-prestigieuze-roosevelt-four-freedoms-award. 
 
 

 

Wilt u ons kopij sturen? Graag. 
 

Lees voor de zekerheid de spelregels in de disclaimer!! 
 

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/zuid-soedanese-bisschop-paride-taban-wint-prestigieuze-roosevelt-four-freedoms-award
https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/zuid-soedanese-bisschop-paride-taban-wint-prestigieuze-roosevelt-four-freedoms-award


Pastoor Verdaasdonk overleden 

Afgelopen maandag, tweede Paasdag, is pastoor Verdaasdonk overleden. 

Pastoor Verdaasdonk was bijna 35 jaar werkzaam op Schouwen-Duiveland. 
 
,,Ik heb me op Schouwen-Duiveland altijd goed thuis gevoeld’’, schreef pastoor 

Verdaasdonk bij zijn afscheid in de voorlaatste nieuwsbrief van de Pater 

Damiaanparochie. In de laatste nieuwsbrief schreef Erik Steegmans, voorzitter van 

het kerkbestuur van de parochiekern Schouwen-Duiveland: ,,Ik denk dat ik namens 

vele mensen kan spreken als ik zeg dat hij een hele goede herder was, die met 

aandacht en liefde zijn kudde heeft geleid. Voor velen van ons heeft hij juist heel veel 

betekend. Wij zijn daarom ook heel verdrietig dat hij niet lijfelijk meer bij ons kan zijn, 

maar we vinden troost in de gedachte dat hij naar de Heer mag gaan.’’ 

Vanavond, vrijdag 6 april, zal er om 19:00 uur een avondwake zijn in de 

Willibrorduskerk, Hoge Molenstraat 86 te Zierikzee. 

Morgen, zaterdag 7 april om 11:30 uur, zal de afscheidsdienst worden gehouden in 

de kapel van zorgcentrum Park Zuiderhout, Arnold Jansenlaan 46 in Teteringen. 

(Hier is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar).  Het parochiekoor uit Zierikzee zal 

hem met zang bij dit afscheid begeleiden. 

Na deze dienst volgt de begrafenis op het kerkhof  van de Congregatie bij begraaf-

plaats Zuylen, Tuinzichtlaan 11 in Breda. 

 

 

 

Lief en leed 

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

 
Overleden 

Jacoba Paulina Maria Vriens, op 21 maart 2018 

Huwelijk 

1 april: Mirna en Fadi, Petrus- en Pauluskerk 

Doop 

1 april: Esmee Spruijt, Onze Lieve Vrouwekerk 

 

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

bekend zijn. 



 

 

Uitvaartverzorging H. Jobse  0118  46 22 05 

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



 

 

 

Pastor Ria Mangnus uit ziekenhuis ontslagen 

Pastor Ria Mangnus is vorige week woensdag, 28 maart, uit het ziekenhuis De 

Honte in Terneuzen ontslagen. 

De komende tijd zal ze de nodige rust moeten nemen en werken aan verder herstel. 
Post voor haar kan gestuurd worden aan de secretariaten van de beide parochiekernen:   
Middelburg (Lombardstraat 1, 4331 AA) en Vlissingen (Singel 106, 4382 LC). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
Concert ‘Tears from heaven’ in Hulst en Middelburg 

Het jaar 2018 markeert zich als de afsluiting van de herdenking van de Eerste 

Wereldoorlog, honderd jaar na dato. 
 
De Cantorij der Basiliek verzorgt het concert 'Tears from heaven'. De Cantorij verzorgt 
onder leiding van dirigent Anton de Kort een herdenkingsconcert met medewerking van 
het Zeeuws Kamerorkest Ty, de organist van de H. Willibrordusbasiliek Marcel 
Mangnus en een professioneel solistenkwartet. Er wordt onder meer een 'reconstructie' 
uitgevoerd van een koninklijke uitvaart aan het Engelse Hof van de 17de eeuw. Het 
concert wordt gepresenteerd als werk van rouw om de miljoenen slachtoffers van 
oorlogen. Voordracht van poëzie maakt deel uit van het programma. Er is geen pauze 
voorzien, maar na afloop kan men elkaar informeel 
ontmoeten. 
 
Data concerten 
Zondag 15 april om 15.00 uur in de H. Willibrordusbasiliek in Hulst en vrijdag 20 april 
om 20.00 uur in de Koorkerk te Middelburg. 
Kaarten kosten € 20,00 en zijn te bestellen: voor Hulst via de website van de Cantorij 
der Basilieken, voor Middelburg via de website van Zeeuws Kamerorkest Ty. 
 

Bron: nieuwsbrief Vicariaat Middelburg 



 

 

Hulp nodig van een onafhankelijke cliëntondersteuner? 

Voor het Sociale Domein en de WMO heeft de gemeente cliëntondersteuners in 

dienst. Die cliëntondersteuners zijn in dienst van de gemeente en rapporteren 
voor voorzieningen aan de gemeente.  Die ambtenaar is NIET ONAFHANKELIJK!!! 
De gemeente beslist vervolgens of u de voorziening krijgt. 
 
Over welke voorzieningen gaat dit? Voorbeelden: huishoudelijke hulp, een persoonlijk 
budget (PGB), vervoersvoorzieningen zoals rolstoel of traplift en alle overige 
voorzieningen die u nodig hebt om gewoon als burger mee te kunnen doen in onze 
maatschappij. 
  
Onafhankelijk 
De ideale cliëntondersteuner is niet in dienst van de gemeente, is niet alleen 
onafhankelijk maar ook dankzij een gedegen opleiding deskundig. Hij of zij helpt u 
onder meer met: 
1. vraagt goed uit wat de behoeften zijn van de cliënt en werkt vraaggericht; 

2. formuleert samen met de cliënt doelen en maakt een plan; 

3. geeft betrouwbare informatie en adviezen; 

4. wijst cliënten de weg naar passende zorg en ondersteuning; 

5. wijst de cliënt op de mogelijkheden en onmogelijkheden; 

6. schuift aan bij (keukentafel)gesprekken met professionals en kan de behoeften 
van de cliënt in het gesprek vertalen; 

7. bemiddelt indien nodig tussen de cliënt en zorg- en welzijnsaanbieders, 
bijvoorbeeld bij wachtlijsten; 

8. helpt met huur- en zorgtoeslag en belastingaangifte of verwijst door naar een 
deskundige collega; 

9. kan de helpende hand bieden bij financiële problematiek; 

10. staat cliënten bij waar bezwaar en beroep noodzakelijk is. 
 
De hulp van onafhankelijke burgeradviseurs is geheel kosteloos. 
 
Hulp nodig? 
Wilt u ondersteund worden door een onafhankelijke cliëntondersteuner? Vraag er naar 
en leg de nadruk op onafhankelijk. 
 
Voor de gemeente In Middelburg belt u:  06 26 15 24 90 
In de gemeente Veere belt u:   088 7514000 
In de gemeente Vlissingen belt u met:  088 7514000 
 
Ouderenbonden 
Bent u lid van de KBO of PCOB? Dan kunt u ook contact opnemen met het bestuur, dat 
u in contact brengt met een gecertificeerd burgeradviseur in een van de gemeenten. 
 
 
 

 



 

 

Nederlandse uitkomsten online enquête Vaticaan onder 
jongeren gepubliceerd 

In 2017 heeft het Vaticaan een wereldwijde online enquête gehouden onder 

jongeren. De uitkomsten daarvan vormen mede de input voor de Gewone 
Algemene Bisschoppensynode over jongeren, het geloof en de onderscheiding 
van de roeping die in oktober 2018 wordt gehouden. Nederland heeft als een van 
de (weinige) landen de online enquête vertaald en de Nederlandse uitkomsten 
daarvan zijn nu bekend gemaakt. 

Gerrie Conen initiatiefnemer van de Nederlandse vertaling en jongerenwerker voor 
Jong Katholiek namens de Bisschoppenconferentie: ,,We wilden in Nederland een zo 
groot mogelijke doelgroep voor de enquête bereiken, vandaar dat we besloten om de 
vragen te vertalen en op die manier de online enquête zo laagdrempelig mogelijk te 
maken. De Nederlandse uitslagen werden uit ons enquêtesysteem geëxporteerd en 
opgestuurd naar Rome, zodat men deze resultaten kan samenvoegen met de 
resultaten van de wereldwijde enquête. Ze vormen daar dus onderdeel van het geheel, 
maar dankzij de Nederlandse antwoorden aan de ‘voorkant’ kunnen wij nu eigen 
uitslagen bekend maken en dat is dus vrij uniek.’’ 

Verspreiding 

De online enquête werd vorig jaar bekend gemaakt via de websites van de 
Bisschoppenconferentie www.rkkerk.nl en www.Jongkatholiek.nl. Ook via de 
Facebookpagina van Jongkatholiek (die door >2000 mensen gevolgd wordt) en Twitter 
(>1700) werd de enquête onder de aandacht gebracht. De antwoorden op het online 
onderzoek zijn anoniem. De resultaten kunnen niet worden herleid tot individuele 
personen. 

De Nederlandse vertaling van de enquête kwam op 6 juli 2017 online. Op 25 november 
2017 waren er 1156 vragenlijsten ingevuld, waarvan 511 volledig. De tijd die gemiddeld 
per vragenlijst is besteed bedraagt 31 minuten. De enquête bevatte zeven 
vraaggroepen met in totaal 56 vragen. 17 vragen daarvan bestaan uit een aantal 
subvragen en er waren twee open vragen. Om privacy redenen worden de antwoorden 
op de open vragen niet gepubliceerd. Deze worden wél anoniem beschikbaar gesteld 
aan de diocesane jongerenwerkers in Nederland en aan het secretariaat van de synode 
in Rome. 

Enkele opvallende uitkomsten uit het online onderzoek: 

• 44% van de respondenten heeft de vragenlijst tot het einde toe afgemaakt. 81% 
van de afhakers is niet verder gekomen dan de eerste pagina (na het 
titelscherm) van de vragenlijst; 

• Verhouding man/vrouw: 49/51. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 
24; 

• De meeste respondenten (ruim tweederde) hebben een positief zelfbeeld; 

• Het merendeel vindt dat het geloof heeft bijgedragen aan de eigen persoonlijke 
groei en vindt het geloof nu nog steeds belangrijk in het eigen leven. Ook over de 

http://www.rkkerk.nl/
http://www.jongkatholiek.nl/


 

 

sociale kant van de Kerk zijn de jongeren te spreken. Een meerderheid is positief 
over de liefdadigheid, de maatschappelijke projecten en het werk van 
missionarissen in ontwikkelingslanden. Op de vraag Wie is Jezus voor jou? 
kiezen de meesten de zoon van God, gevolgd door Een voorbeeld om na te 
volgen, de Verlosser en iemand die van me houdt. 33% van de jongeren geeft 
aan de hele dag door op internet te zitten. De meeste jongeren (61%) zit meestal 
een paar keer per dag op internet. 57% van de respondenten vindt van zichzelf 
dat hij/zij vaker op internet zit dan goed voor iemand is. 44% van de jongeren 
besteedt één tot drie uur per dag aan social media 

Lees hier meer berichten over de synode over jongeren, het geloof en de 
onderscheiding van de roeping. 

Luister hier een podcast met Danny Hakvoort over zijn deelname namens Nederland 
aan de presynode. 

De uitslagen van de online enquête zijn hier te vinden (zoom in naar bv. 75 procent, als 
niet alle gegevens op uw beeldscherm zichtbaar zijn). 

Bron:www.rkkerk.nl. Redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 

 

 

 

 

https://www.rkkerk.nl/dossiers/dossier-jongerensynode/
https://www.katholiekleven.nl/nieuws/podcast-13-danny-hakvoort-is-rome-jongerensynode/
https://www.rkkerk.org/survey/results/Vragenlijst_Jongerensynode.htm


 

 

CARITAS collecteert voor Voedselbank Walcheren 

Zondag, 8 april 2018, zamelt CARITAS geld in voor de Voedselbank Walcheren.       

 
Ook in onze regio zijn er nog steeds meer dan 260 mensen die te weinig middelen 
hebben om in hun eigen levensonderhoud te voorzien en bij de Voedselbank 
Walcheren aankloppen. Er moet dan voor ca. 650 personen voedsel worden 
meegenomen. Een team van 70 vrijwilligers staat klaar om hulp te bieden. Hulp, die wij 
met onze financiële bijdrage mogelijk maken. 
 
En dat in een tijd, waarin er geen dag voorbijgaat of we vernemen via de media en de 
overheidsdiensten hoe goed Nederland ervoor staat. Maar helaas, voor velen zijn die 
voorspoed en welvaart in onze maatschappij niet weggelegd; ondanks het toegenomen 
levenspeil daalt het aantal ontvangers bij de Voedselbanken niet veel. En er gaan nog 
altijd teveel kinderen met honger naar school. 
 
Jongeren 
Jongeren onder de 18 maken 34% uit van alle ontvangers van voedselpakketten. De 
groep 50+, die vaak weinig of niets merkt van toegenomen werkgelegenheid, stijgt bij de 
Voedselbanken nog steeds. En ook de mensen die ook na drie jaar nog op de 
Voedselbank zijn aangewezen is eerder groter dan kleiner geworden. Terwijl een van 
de uitgangspunten van de Voedselbank is dat klanten naast het voedselpakket ook een 
hulpverleningstraject krijgen aangeboden. Dat gebeurt om de betrokkenen weer zo snel 
mogelijk zelfstandig in de maatschappij te laten functioneren. 
 
Op voedselpakketten aangewezen zijn betekent vaak moeten rondkomen van een te 
laag inkomen of uitkering. Een kwalijk neveneffect van deze situatie is het sociale 
isolement, waarin deze mensen zich bevinden. 
  
Maak het verschil!! 
Laten wij vandaag met onze gulle gift proberen het verschil te maken. En laat dit gebaar 
ook een steun in de rug zijn voor de vele vrijwilligers, die zich voor de Voedselbank in 
onze regio inzetten. 
 
Namens CARITAS: heel hartelijk dank! 
 
 
 

Snelle invulling vacature in Roosendaal 

In de vacature, ontstaan door het overlijden van Bernard van Lamoen, is 

inmiddels voorzien. 

Petra Versnel-Mergaerts, die voor 40% werkzaam is als pastoraal werkster in de Sint 
Norbertusparochie in Roosendaal, wordt projectleider seniorenpastoraat. Naast haar 
taak als projectleider wordt haar aanstelling als pastoraal werkster bij de Sint Norbertus-
parochie vergroot van 40% naar 50%. Na afloop van het project, begin 2020, zal zij voor 
100% beschikbaar blijven voor het parochiepastoraat. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
■ Zaterdag 21 april (14.30 uur) 

In De Herberg aan het Bellamypark 151 in Vlissingen wordt de dag van de Aarde 
gehouden. U leest er meer over 3elders in deze nieuwsbrief. 

 
■ 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vertel eens je gedachten, 
het zal je gemoed verzachten!!

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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