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Katrien van de Wiele versterkt uitgedunde pastoresteam 

Pastor Katrien van de Wiele, als parochiepastor sinds 1 februari 2012 

werkzaam in de regio Oost-Zeeuws Vlaanderen, komt ons pastoraat in de H. 
Maria Parochie Walcheren tijdelijk versterken. 
 
 
Nu pastor Ria Mangnus herstellende is 
en nog niet werkzaam kan zijn, is 
Katrien, in overleg met de bisdom-
leiding, bereid gevonden ons voor een 
dag per week te komen helpen. 
 
De voorbereiding van onze eerste 
communicanten (hun feest is op 13 
mei)  heeft al volop haar aandacht. 
Maar ook mogen we van haar een 
bijdrage verwachten als het gaat om 
de toediening van het doopsel aan 
kinderen, het bezoeken van zieken, de  
pastorale zorg voor ouderen en 
voorgaan in liturgie. 
 
Welkom in ons midden Katrien: ‘van 
de overkant’ naar ‘hier bij ons’ is 
gelukkig niet zo ver. 

 

 
(foto: Ronnie Haerens) 

 

 



Bijbelcursus afgesloten met gezamenlijke maaltijd 

Afgelopen vrijdag, 6 april, werd gezamenlijk de bijbelcursus 2017-2018 

afgesloten. Het was een zeer gezellige avond in het parochiehuis in Vlissingen. 

 

Tekst en foto’s: © Jeannette Vrancken 

 

De bijbelochtenden (Middelburg) en -avonden (Vlissingen) bestonden dit afgelopen 

seizoen wederom uit twee delen. In Middelburg was er zeer grote groep die 

belangstelling had voor deze bijeenkomsten. Waarschijnlijk komt dit ook omdat dit op 

een ochtend georganiseerd werd. De belangstelling in Vlissingen (de avond) was iets 

minder mede door ziekte van enkele personen die andere jaren deze avonden wel  

bijwoonden. 

De eerste drie woensdagavonden werden de cursisten gevraagd om de lezingen en 

de psalm voor te bereiden die betrekking hadden op de viering van de zondag erna. 

Tijdens het tweede gedeelte kwamen aan de orde de 3de zondag door het jaar (B), 

de 2de zondag van de vaste tijd en als laatste de lezingen rond Palmpasen.  

Het waren weer zeer boeiende bijeenkomsten met soms zeer levendige discussie. 

 

Ger van Waegeningh (rechts) en Andrea Hummelen treffen de laatste voorbereidingen voor  

de gezamenlijke maaltijd             Lees verder op de volgende pagina ►►



 

 

De  beide initiatiefnemers van de bijbelcursus, pastoor Paul de Maat en Andrea Hummelen, 

werden namens de cursisten door Francis Toorop op passende wijze bedankt. 

 
 
 
 

 

Nieuwsbrief H. Maria Parochie 
 

Als eerste met het laatste nieuws! 
 

 



Een kort briefje van pastor Ria Mangnus 

Beste mensen, 

 

Half maart belande ik onverwacht in 

het ziekenhuis. Daar werd bij mij een 

ontsteking van de hersenen 

vastgesteld. Deze veroorzaakte uitval 

van spraak en motoriek. 

De vorige zin staat in de verleden 

tijd...! De medische behandeling had 

een positief effect. 

Eenmaal thuis, vraagt mijn verder 

herstel de nodige tijd. 

Dank jullie wel dat jullie aan me 

denken, dank voor de vriendelijke, 

lieve en bemoedigende berichten! 

 

Ria Mangnus  

12 april 2018 

 

Foto: © Peter Vrancken 

 

 

Lief en leed 

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

 
Overleden 

Josephina ‘Jos’ Theresia Pieterse- van Maaren op 8 april 

Doop 

Salvador Polvora Luis da Conciecao op 1 april in de Onze Lieve Vrouwekerk 

 

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

bekend zijn. 



De Vastenactie van 2018 

Van Aswoensdag tot de zondag na Pasen, Beloken Pasen, hebben we 

campagne gevoerd voor het Vastenactieproject in Zambia. Elke week werd u 
via de digitale nieuwsbrief op de hoogte gesteld van een aspect van het project 
aldaar. Dat ging dit jaar over het weeshuis Sunsuntila en de Victor Braunschool 
voor gehandicapte kinderen in Zambia. 
 
Een aantal leden van onze werkgroep is op weer bezoek geweest bij de zes scholen 
die al jaren heel enthousiast deelnemen aan ons project. In veel klassen, van groep 
1 tot en met groep 8, zijn daarbij gastlessen gegeven en de vastenactiedoosjes 
geïntroduceerd. Wat daarbij opvalt is dat de interesse bij kinderen elk jaar weer zeer 
groot is. Er worden zinnige vragen gesteld, er wordt goed en geïnteresseerd 
geluisterd en wat heel leuk is, is dat sommige kinderen ook in natura willen bijdragen. 
Poppen, potloden, viltstiften, een step, een fiets, knikkers enz. worden aangeboden. 
Daar kunnen we helaas niet op ingaan, want de vervoerskosten zouden veel 
inkomsten teniet doen. Bovendien komen we dan niet toe aan een ander doel van de 
actie. Namelijk dat al het geld dat we ophalen in het land zelf wordt uitgegeven om 
zodoende de plaatselijke economie te ondersteunen. 
 
De scholen die dit jaar weer deelnamen, De Louise de Colignyschool, Het Vlot, De 
Sint Jozefschool, De Wissel en de Ichtusschool te Vlissingen en de Franciscusschool 
te Middelburg mogen daarbij wel eens extra genoemd worden. De totaalopbrengst 
van deze zes scholen was € 1.052.07. Alle scholen hartelijk dank voor hun 
medewerking! 
 
Tijdens de veertigdagentijd werd er ook weer gespaard binnen onze eigen parochie. 
Via de bank kwam € 1.635,00 binnen. De beide offerzuilen leverden € 548,75 op, 
terwijl in Ter Reede € 46,95 werd opgehaald via de collecte aldaar. In totaal kunnen 
wij straks dus € 3282,77 overmaken naar de landelijke Vastenactie. En hoewel een 
bijdrage van ieder van ons misschien voelt als een druppel op een gloeiende plaat is 
het wel zo dat vele kleintjes één grote maken. 
 
Helaas moeten wij constateren dat m.n. de inkomsten via de bank dit jaar drastisch 
zijn terug gelopen. Voorgaande jaren kreeg elke parochiaan een acceptgirokaart met 
een folder thuis gestuurd. Met het stoppen van het blad Getijden is ook een einde 
gekomen aan deze manier van werven. En dat hebben we gemerkt. Vorig jaar kwam 
nog € 5.030,- via de bank binnen. Dat is dus een flinke aderlating. 
 
Wellicht is ook de Vastenactie aan Uw aandacht ontsnapt en heeft u nog geen 
bedrag overgemaakt. Maar dat kan nog steeds. Elke euro is meer dan welkom. 

Steunt u ons Vastenactieproject via 
Vastenactie Heilige Maria Parochie Walcheren 

IBAN NL84 INGB 0006 0514 05? Hartelijk dank voor uw gift! 
Tot slot willen we iedereen die heeft bijgedragen en nog zal bijdragen aan de actie 
van harte dankzeggen. 
 
De Vastenactiewerkgroep van de H. Maria Parochie Walcheren: Insa van Duin, 
Lisanne Jacobs, Francis Toorop, Ger van Waegeningh, Leen Minderhoud en Leo 
Speckens. 



Landelijke aandacht voor Franciscusvaandel 

In het afgelopen zaterdag verschenen Franciscaans Maandblad wordt 

uitgebreid aandacht besteed aan het gerestaureerde Franciscusvaandel. 

In de rubriek ‘Zie’, dat maandelijks in het teken staat van leuke en opvallende 
franciscaanse plekjes in ons land en ook daarbuiten, wordt de 
ontstaansgeschiedenis van het vaandel in 1913 (in opdracht van de Derde Orde) 
beschreven en de restauratie ervan. 

Ook wordt aandacht geschonken aan de fraaie kast die kerkvrijwilliger Richel 
Cominencia voor het vaandel maakte, zodat het iedere eerste zondag van de maand 
op het priesterkoor kan worden uitgesteld wanneer de maandelijkse Caritascollecte 
wordt gehouden. 

Een los nummer van het Franciscaans Maandblad kost € 3.50 en kan worden 
besteld via telefoonnummer 073 – 6131340. Digitaal bestellen kan via 
http://shop.franciscaansebeweging.nl/a-52054665/franciscaans-
maandblad/franciscaans-maandblad-nummer-3-2018/ 

 

 

Uitvaartverzorging H. Jobse  0118  46 22 05 

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

http://shop.franciscaansebeweging.nl/a-52054665/franciscaans-maandblad/franciscaans-maandblad-nummer-3-2018/
http://shop.franciscaansebeweging.nl/a-52054665/franciscaans-maandblad/franciscaans-maandblad-nummer-3-2018/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Prachtige opbrengst Caritascollecte Middelburg 

De CARITAS-collecte van afgelopen zondag, 8 april, in de H.H. Petrus- en Paulus-

kerk in Middelburg ten bate van de Voedselbank, heeft een prachtig resultaat 
opgeleverd: niet minder dan € 287,40 mogen wij naar de bankrekening van de 
Voedselbank Walcheren overmaken. 

 
Aan alle gulle gevers: heel hartelijk dank voor uw bijdrage! 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Twaalfde wandel- en fietsbedevaartstocht naar Oostakker-
Lourdes In het jaar van de ‘Barmhartigheid’ op zondag 13 
mei 2018 
 
Afstand totaal heen en terug ca. 54 km 
 
Tot en met 1967 was het enkele jaren lange traditie om een nachtelijke bedevaartstocht 
te houden naar Oostakker, het Belgische Lourdes. In 2007 was het idee om naar 40 
jaar weer eens één maal deze tocht te herbeleven. Het werd een prachtige tocht en 
velen gaven direct aan dit moeten we volgend jaar weer doen en mogelijk met nog 
meer mensen. En zo gaan we dit jaar voor de twaalfde keer, zorg dat je er bij bent. 
 
De bedevaartstocht 
Ieder is uiteraard van harte welkom te voet, met de fiets of met de auto. En hopelijk 
kunnen wij met velen om 07.00 uur de Heilige Eucharistie vierring in de Basiliek. 
En zoals ieder jaren zullen de wandelaars kort na middernacht, 00.45 uur vertrekken 
vanuit Westdorpe, en genieten in de nachtelijke uren. Eerst het ontstaan van de 
nachtelijke rust, en de laatste mensen die huiswaarts keren en vervolgens het ontwaken 
van de natuur met de fluitende vogels en de mensen die ontwaken. Om 04.30 uur 
zullen de fietser van start gaan in Westdorpe en de mensen met auto vertrekken om 
06.00 uur. Ieder is dan rond de klok van 06.30 uur in Oostakker Lourdes waar om 07.00 
uur de Heilige Mis begint. Na de misviering is er voor ieder een gezamenlijk ontbijt, 
wordt door ons verzorgd. Om vervolgens nog een bezoek te brengen aan de Grot. Op 
de terugweg hebben we ook nog een koffiepauze. 
 
 



 

 

Geïnteresseerd? 
Heb je belangstelling, of twijfel je nog: vraag het aan de deelnemers van de voorgaande 
jaren, of vraag het gewoon bij de organisatie, per mail of telefoon. Of nog beter meld je 
aan en vertel vooral ook verder aan uw familie, vrienden, buren, kennissen, gewoon 
aan ieder. 
 
Wil je maar een halve tocht lopen, ook dat kan! Heb je geen vervoer laat het ook weten 
wij kijken of dit kunnen regelen. 
 
Is wandelen, en fietsen niet mogelijk en beschikt u niet over eigen vervoer laten het 
weten, wij kunnen het niet beloven maar mogelijk kunnen wij vervoer voor u regelen. 
Na aanmelding ontvangt u tijdig nadere gegevens met de juiste vertrektijden, voor deze 
tocht vragen wij een bijdrage van 9,00 euro per persoon. 
 
Organisatie Oostakkertocht 
Carl de Hulsters 
telefoon 0115-452271 
email:  cdehulsters@zeelandnet.nl 
 
Roger en Bianca Mateijsen-van Haelst 
email: mateijsen@zeelandnet.nl 
 
 
Pastoor Emiel Erpelinck 
Pastoor Emiel Erpelinck, was 11 jaar de voorganger tijdens de  Eucharistieviering in de 
Basiliek te Oostakker tijdens de bedevaartstocht Westdorpe-Oostakker-Westdor-pe. 
Helaas kan hij om gezondheidsredenen niet aanwezig zijn bij onze 12e tocht. Wij 
danken Pastoor Emiel Erpelinck hartelijk voor de afgelopen jaar en zeker de wijze 
waarop hij deze viering verzorgde. Namens allen wensen wij hem veel sterkte en kracht 
om zijn ziekte te dragen en nog te kunnen genieten van het leven. 
 
Gelukkig hebben we een vervanger gevonden, oud Vicaris-Generaal van ons bisdom 
Vincent Schoenmakers is  bereid gevonden om voor te gaan in de Eucharistieviering in 
de Oostakker. Vincent Schoenmakers is zijn priesterloopbaan in 1965 gestart in 
Westdorpe, om vervolgens via Sas van Gent, Goes en Bergen op Zoom waar hij 
benoemd werd als deken, naar het bisdom in Breda te gaan als Vicaris. 
 
In 2012 nam Vincent Schoenmakers afscheid als Vicaris, maar momenteel is hij 
nog steeds actief als waarnemend pastoor in diverse parochies binnen het 
bisdom. 
 
 

 

 

Gewijzigde sluitingstijd 

In verband met de viering van koningsdag verschijnt deze nieuwsbrief die week 

niet zoals gebruikelijk op vrijdag, maar al op donderdag 26 april. Kopij en foto’s 
dienen uiterlijk woensdagavond 25 april om 18.00 uur te worden aangeleverd. 

 

mailto:cdehulsters@zeelandnet.nl
mailto:mateijsen@zeelandnet.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
■ 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Het hart van de mens 
en de bodem van de zee zijn onpeilbaar!!

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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