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Hòa Nguyen nam afscheid van R.K.-werkgroep Ter Reede 

Afgelopen zaterdag heeft de R.K. Werkgroep ter Reede afscheid genomen van 

Hòa Nguyen. 
 
 
Vijf jaar lang heeft zij zich één keer per 
maand op zaterdagochtend ingezet om 
bewoners van Zorgcentrum Ter Reede 
van en naar de R.K.-viering in het 
Speeluus te begeleiden. Met plezier en 
enthousiasme heeft zij dat gedaan. 
 
Bewoners van Ter Reede vinden het 
enorm fijn dat zij op deze manier toch de 
R.K vieringen bij kunnen wonen. Elke 
zaterdagochtend om half elf is er een 
viering. 
 
Vrijwilligers worden één keer maand 
ingedeeld om de zaal  in te richten tot 
kerkzaal en voor  halen en brengen van 
de bewoners. Nieuwe vrijwilligers zijn 
hartelijk welkom. 
 
Komt u gerust een keer een viering 
bijwonen in het Speeluus in Ter 
Reede. Aanvang: 10.30 uur. 
 
 

 
 
Lies Mangold had een leuk afscheidswoord 
en overhandigde Hòa als dank een mooie 
bos bloemen en de Paaskaars van Ter 
Reede van 2017

 

   



Theatervoorstelling: De Omzieners 

De Omzieners wordt gebracht door de Joseph Wresinski Cultuur Stichting: een 

multicultureel theatercollectief van mensen die in armoede leven en ervaren 
theatermakers. Samen brengen zij een professioneel uitgevoerd toneelstuk. 
 
De Omzieners is een voorstelling die gaat over het verlangen te kunnen leven in vrede 
en veiligheid, met respect voor al wie en wat kwetsbaar is: de mens en de schepping. 
Een voorstelling die je niet alleen moet zien maar vooral beleven. 
 
,,Het is een intense ontroerende voorstelling die onder je huid gaat zitten’’, aldus een 
recensie uit Dalfsen. 
 
Graag nodigen wij u en uw familieleden, vrienden en kennissen vanaf 14 jaar uit om 
deze voorstelling samen met ons te gaan zien. Reserveren kan via 
omzieners@gmail.com. Niet verplicht, maar wel gewenst zodat u zeker bent van een 
zitplaats. 
 
Nadere informatie 
Waar:  19 mei  2018 in de sporthal Baskenburg, President Rooseveltlaan 733 in 

Vlissingen 
Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur 
Prijs: gratis  
 
 

 
 

Foto: Jochem Jurgens 
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Seizoen Jubilerend strandkerk Vrouwenpolder begint zondag 
alweer 

Zondag, 6 mei, begint voor de toeristenkerk in Vrouwenpolder het nieuwe 

seizoen. 
 
Een bijzonder seizoen, want de strandkerk bestaat dit jaar 60 jaar en viert dat op 
zondag 1 juli met een bijzondere eucharistieviering, waarin onze, mgr. Jan Liesen, 
hoofdcelebrant is. 
 

 

 
60 JAAR 

 
STRANDKERK 

 
VROUWENPOLDER 

 
 

 
MEI 
6 mei    Sjef Litjens   Eucharistieviering 
10 mei   Sjef Litjens   Eucharistieviering 
13 mei   Sjef Litjens   Eucharistieviering 
20 mei   Andrea Hummelen  Woord- en communieviering 
27 mei   Andrea Hummelen  Woord- en communieviering 
 
JUNI 
3 jun    Sjef Litjens   Eucharistieviering 
10 jun    Sjef Litjens   Eucharistieviering 
17 jun    Ed Visser   Woord- en communieviering 
24 jun    Ed Visser   Woord- en communieviering 
 
JULI 
1 juli    Bisschop Liessen 

Sjef Litjens 
Andrea Hummelen  Eucharistieviering 

8 jul    Sjef Litjens   Eucharistieviering 
15 jul    Sjef Litjens   Eucharistieviering 
22 jul    Leo Fijen   Woord- en communieviering 
29 jul    Andrea Hummelen  Woord- en communieviering 
 
AUGUSTUS 
5 aug    Andrea Hummelen  Woord- en communieviering 
12 aug   Andrea Hummelen  Woord- en communieviering 
15 aug   Frank Mol   Woord- en communieviering 
19 aug   Andrea Hummelen  Woord- en communieviering 
26 aug   Andrea Hummelen  Woord- en communieviering 
 
SEPTEMBER 
2 sep    Ed Visser   Woord- en communieviering 
9 sep    Sjef Litjens   Eucharistieviering



Vieringenoverzicht toeristenpastoraat Emmauskerk Dishoek 
 
 

Datum Viering Pastor Koor  

13 mei Woord- en 
Communieviering 

R. Heinrichs Koor zonder Naam 
(Spijkenisse) 

 

20 mei Eucharistieviering 
Pinksteren 

J. Brooijmans Zusjes v.d. Eijnden (Schijf)  

27 mei Eucharistieviering  C. Covemaeker De Kerkzwervers (Etten Leur)  

03 juni Eucharistieviering  J. Brooijmans Gemengd koor Schijf  

10 juni Woord- en 
Communieviering 

R. Heinrichs St. Krijnscantorij  

17 juni Eucharistieviering  Bisschop mgr. 
J. Liesen 

Gregoriaanskoor 
(Heinkenszand) 

 

24 juni Woord- en 
Communieviering 

R. Heinrichs Kleinkoor van het Zeeuws 
Byzantijns Koor Sretenieje 

 

01 juli Eucharistieviering  P. de Rooy Cantate Domino  

08 juli Woord- en 
Communieviering 

R. Heinrichs  Esprit (Goes)  

15 juli Eucharistieviering  J. Brooijmans Elly Augustijn  

22 juli  Woord- en 
Communieviering 

R. Heinrichs Luk Deurinck  

29 juli Eucharistieviering C. Covemaeker Jos Buijs (Oudenbosch)  

05 
aug. 

Woord- en 
Communieviering 

R. Heinrichs Elly Augustijn  

12 
aug 

Eucharistieviering  J. Brooijmans Mariska Wisse (Rome)  

19 
aug. 

Woord- en 
Communieviering 

R. Heinrichs Gemengd Koor Zegge  

26 
aug. 

Eucharistieviering  C. Covemaeker Orpheon  

02 
sept 

Woord- en 
Communieviering 

R. Heinrichs Cadans (Nispen) 
 

 

09 
sept 

Woord- en 
Communieviering 

R. Heinrichs Intermezzo (Prinsenbeek)  

 
 
 
 



Vieringenoverzicht toeristenpastoraat Zoutelande

In de vieringen in de zomermaanden gaat iedere zondag voor Pater Jan van Oers 

uit Roosendaal en beginnen steeds om 10.00 uur. 
 
 
20 mei Pinksteren Zeeuws Byzantijns Koor uit Vlissingen 
 
27 mei  
 
03 juni   onder muzikale begeleiding van Jan Verswijveren 
 
10 juni   met het Sint Jozefkoor uit Roosendaal  
 
17 juni   met Koor Exaudi uit Westkapelle 
 
24 juni   voorganger Mgr. Rob Mutsaerts, hulpbisschop van Den Bosch 
 
01 juli    met het Menorakoor 
 
08 juli    onder muzikale begeleiding van Jan Verswijveren 
 
15 juli 
  
22 juli  voorganger Mgr. Rob Mutsaerts, hulpbisschop van Den Bosch met 

muzikale begeleiding van Jacqueline, Juliet en Kees 
 
29 juli    met het Fransiscuskoor uit Roosendaal  
 
05 augustus   met muzikale begeleiding van Jacqueline, Juliet en Kees  
 
12 augustus  voorganger Mgr. Rob Mutsaerts, hulpbisschopo van Den Bosch 

onder muzikale begeleiding van Jan Verswijveren en Ellen   
 
19 augustus  
 
26 augustus   met het jeugdkoor Franciscus uit Breda 
 
02 september  met zanggroep Essential uit Breda  
 
09 september 
  
 
U bent welkom vanaf 09.30 uur en de viering zal aanvangen om 10.00 uur. 
Na de viering bent u van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken.



 
 

 

Four Freedom Awards:  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 ontmoeten. U bent daartoe van harte uitgenodigd in de 

Koorkerk, Onder Den Toren 5, 4331 BD Middelburg (inloop 19.30 uur aanvang 20.00 

uur).  

Het programma begint om 20 uur met een welkom door Harm Verbeek, voorzitter van 

de Raad van Kerken Middelburg. Na een audiovisuele presentatie over de laureaat, 

komt bisschop Paride Taban zelf aan het woord. Hij zal worden geïnterviewd en er is 

ook gelegenheid voor aanwezigen om hem enkele vragen te stellen. Vervolgens komt 

zijn werk in Kuron Peace Village aan de orde. De bijeenkomst wordt muzikaal omlijst 

door het koor van UCR en afgesloten met een vesper. De voertaal is Engels, met 

samenvattingen in het Nederlands. De uitgangscollecte is bestemd voor het werk in 

Kuron Peace Village. 

 

Meer weten? 

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 

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. 

 

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


 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

In onze nieuwsbrief leest u ook nieuws 
dat u nergens anders leest! 

 
 

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


 

Uitvaartverzorging H. Jobse  0118  46 22 05 

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

 

Lezers schrijven 

Beste Peter, 

Jos Mangold koninklijk onderscheiden, schrijft u. Een felicitatie waard. Het stemt ook tot 
nadenken. 

‘Denk in oplossingen in plaats van in problemen’. Ja, dat is het meest plezierigst en 
meest sociale wat je kunt doen. Voor jezelf en voor anderen. Zo´n tekst moet je ´boven 
je bed´ hangen. Daar moet je van doordrongen zijn. Dan blijf je positief in het leven 
staan en kom je het verst. 

En van Victor Hugo, begenadigd schrijver en talentvol tekenaar zijn de woorden ,,Onze 
daden maken of breken ons; we zijn de kinderen van onze daden.’’ Ook dat is wijsheid 
van de eerste orde. 

Met vriendelijke groet, voor Jos en zijn vrouw, onmisbaar voor zijn activiteiten.  En voor 
u succes met de organisatie rondom de Nieuwsbrief. 

Josephine Hamelinck. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tekenaar


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Caritas Vlissingen collecteert voor Mission of Seafarers 

Traditioneel wordt in het eerste weekeinde van de maand gecollecteerd door 

Caritas. 
 
Zaterdag, 5 mei, gebeurt dat tijdens de viering in zorgcentrum Ter Reede en zondag, 6 
mei, tijdens de viering in de Onze Lieve Vrouwekerk. 
 
De opbrengst is ditmaal bestemd voor ‘Mission to Seafarers’. 
 

 
 



 

Zondag, 6 mei: CARITAS Middelburg 
collecteert voor de noden in de eigen omgeving 

 
Vandaag is de tweede collecte bestemd voor de mensen in nood in de regio. 
Want helaas: die zijn er ondanks de welvaart nog steeds in grote aantallen. We 
moeten dan denken aan bijvoorbeeld de volgende groepen: 
* de eenoudergezinnen met schoolgaande kinderen, die ook graag met de 
schoolreis op stap gaan en in goede kleren naar school willen, maar het geld daarvoor 
ontbreekt; 
* de chronisch zieken, die soms op dure medicijnen zijn aangewezen, welke maar 

ten dele door de ziektekostenverzekering worden vergoed; 
* de langdurig werklozen, bij wie het ondanks vele sollicitaties maar niet wil lukken 

om ‘ertussen te komen’ en die in de bijstand terecht zijn gekomen; 
* de AOW’ers met hoogstens een karig pensioentje, dat al jaren niet meer is 

geïndexeerd; 
* de mensen die vaak buiten hun toedoen – omdat zij bijvoorbeeld bij een bedrijfs-

reorganisatie hun baan verliezen – in grote schulden terechtkomen; 
* de asielzoeker, die maar wat graag een bijdrage aan de Nederlandse 

samenleving wil leveren maar in de bureaucratie vastloopt, eindeloos lang op 
een verblijfsvergunning moet wachten en zodoende een schamel bestaan in een 
azc leidt;  

* en uiteraard de individuele noodgevallen, waarbij om de meest uiteenlopende 
redenen een beroep op onze solidariteit wordt gedaan. 

 
Als christenen voelen wij ons ten opzichte van deze mensen al gauw een barmhartige 
Samaritaan: we bekommeren ons om iemand die het zonder onze steun niet redt. 
CARITAS trekt zich zodoende het lot van deze mensen aan en vraagt om uw financiële 
hulp.                                         
 
En voor uw gulle gave zeggen wij u, namens al die medemensen in nood, heel 
hartelijk dank! 
 
 
 
 
 

 

Vieringen op Hemelvaartsdag 

Donderdag 10 mei a.s. is het Hemelvaartsdag. Op Walcheren zijn er die dag de 

volgende vieringen. 
 
Domburg, St. Willibrordkapel, 10.00 uur: eucharistieviering 
 
Middelburg, H.H. Petrus- en Pauluskerk: 10.00 uur woord- en communieviering 
 
Vlissingen, Onze Lieve Vrouwekerk, 10.00 uur: eucharistieviering 
 
Vrouwenpolder, toeristenkerk, 10.00 uur, eucharistieviering 
 

 

 



 

Voordragen kandidaat koninklijke onderscheiding 

Wilt u iemand voordragen voor een koninklijke onderscheiding? Dan adviseren 

we u vooraf contact op te nemen met het stadhuis in Vlissingen of Middelburg. U 
kunt ook meteen kijken op de website hiervoor: www.lintjes.nl 
 
Hier vindt u ook de folder: ere wie ere toekomt. Daarin staat ook een heldere 
omschrijving van de procedure. Uw aanvraag voor 2019 dient uiterlijk 1 juli 2018 binnen 
te zijn. 
 
Het parochiebestuur draagt zelf nooit mensen voor als kandidaat. We zouden daardoor 
anderen tekort kunnen doen. U zult als individu de procedure dienen te starten. Wel zal 
het parochiebestuur, op verzoek, van harte de aanvraag mede ondersteunen. 
 
Het kan dus best gebeuren dat iemand uit de parochie een lintje krijgt zonder dat de 
parochie hier ook maar iets van weet. Dat hangt af van de aanvrager. Natuurlijk vinden 
we dat jammer, maar het is aan de aanvrager om hierover te besluiten. 
 

Jac van Damme, 
secretaris parochiebestuur 

 

 
Spreekwoorden en gezegden 

Op vrijdag 11 mei van 13.30 - 15.30 uur wordt er in de pastorie te Vlissingen een 

unieke middag gehouden rondom spreekwoorden en gezegden uit de bijbel.  
 
Mevrouw Nicolette Meulenbroek verzorgt de presentatie. Deze middag is geschikt  voor 
jongeren en ouderen. Als u een bijbel heeft , wilt u die dan meenemen? 
  
Graag opgeven bij het secretariaat te Vlissingen : tel. 0118-412247 of bij Ria Borgs: tel. 
0118-413292 of per e-mail: meborgs@gmail.com 
 
 
 

 

Wilt u ons kopij sturen? Graag. 
 

Lees voor de zekerheid de spelregels in de disclaimer!! 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.lintjes.nl/
mailto:meborgs@gmail.com
http://katholiekleven.nl/


 

 

De bakens verzetten (1) 
In onze nieuwsbrief van donderdag 26 april stond een bijdrage van Wiel Hacking, 
voorzitter van de  werkgroep Parochieplan. Hij schreef onder meer: ,, En toch ... als we 
afscheid nemen van het vertrouwde gebouw, dan nemen we toch geen afscheid van 
ons geloof? Het verliezen van het gebouw betekent toch niet, dat we ophouden met 
bidden?’’ 
 
Jan Willemse reageerde als volgt: ,,In deze nieuwsbrief staat een artikel wat spreekt 
over het loslaten van kerken. Hoe is dit bedoeld? Probeert u parochianen voor te 
bereiden op een kerksluiting op Walcheren? 
 
Die vraag legden we voor aan Jac van Damme, secretaris van het parochiebestuur. 
,, Blijkens een brief van de bisschop van mei 2017 is van een kerksluiting op Walcheren 
in  het geheel geen sprake. Wat wel kan spelen is de verdeling van de kerken in heel 
het bisdom in drie categorieën: parochiekerk, kerk en kapel. Dat wordt beschreven in de 
brief van de bisschop, die in zijn geheel te lezen is op de website van onze parochie: 
https://www.rkwalcheren.nl/nieuws/pastorale-brief-mgr-liesen/ 
 
 

De bakens verzetten (2) 
Een andere lezer reageerde boos. ,,Dat is natuurlijk gemakkelijk opgeschreven, maar 
het doet mij nog steeds heel veel pijn, dat indertijd (rond de eeuwwisseling, redactie) de 
Martinuskerk in West-Souburg is verkocht. En ik ken parochianen, die om die reden de 
Onze Lieve Vrouwekerk mijden en in Goes kerken. Dat aspect blijft onbenoemd!’’ 
 
 

Bij nader inzien 
In de nieuwsbrief van zaterdag 28 april jl. werd een grote fout gemaakt met de kop 
boven het artikel over de koninklijke onderscheiding voor Middelburger Don 
Berndsen. 
 
Erik de Vries maakte ons erop attent. Het was niet ‘Zijne Hoogheid’ maar het moest 
natuurlijk zijn ‘Zijne Majesteit’. 
 
Dank aan deze kritische lezer! 

 
 
Vacature parochiebestuur 

Vrijwilligers zijn van groot belang voor onze parochie. Om de belangen van die 

vrijwilligers optimaal te kunnen behartigen is het bestuur van de H. Maria Parochie 

Walcheren op zoek naar 

een bestuurslid vrijwilligersmanagement 

We zoeken iemand met ervaring en/of affiniteit met vrijwilligersbeleid. Bijvoorbeeld 

(voormalige) personeelsfunctionarissen of communicatiemedewerkers. Bent u zo 

iemand of kent u zo iemand, laat dan wat van u horen a.u.b. 

Neem hiervoor contact op met de secretaris van het parochiebestuur, de heer Jac van 

Damme. Hij is telefonisch bereikbaar via 0118-463092, mobiel 06-3232353 of per e-

mail: secretaris@rkwalcheren.nl. Bij hem kunt u ook meer informatie verkrijgen over 

deze aantrekkelijke functie. 

https://www.rkwalcheren.nl/nieuws/pastorale-brief-mgr-liesen/
mailto:secretaris@rkwalcheren.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
■ Vrijdag 4 mei (19.00 uur) 

Voorafgaand aan de dodenherdenking wordt in de Nieuwe Kerk om 19.00 uur een 
vesperdienst gehouden, georganiseerd door de Raad van Kerken Middelburg. Na de dienst 
gaan de aanwezigen via Wandelkerk en Kloostergang naar het Abdijplein, waar om 19.40 
uur de plechtigheden beginnen. 

 
■ Vrijdag 11 mei (13.30-15.30 uur) 

In de pastorie te Vlissingen een unieke middag gehouden rondom spreekwoorden 
en gezegden uit de bijbel. Mevrouw Nicolette Meulenbroek verzorgt de presentatie. 
Deze middag is geschikt  voor jongeren en ouderen. Als u een bijbel heeft , wilt u 
die dan meenemen? Lees hier meer over elders in deze nieuwsbrief.  

 
■ Zondag 13 mei (10.30 uur) 

Eerste Communie voor de kinderen uit de beide kernen van onze parochie in de Onze 
Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. 

 
■ Woensdag 16 mei (19.30 uur) 

Bisschop Paride Taban ontvangt de Four Freedoms Award voor Vrijheid van Godsdienst. ’s 
Avonds kunt u deze inspirerende man, die zijn leven lang werkt aan vrede en gerechtigheid 
in Zuid Sudan ontmoeten. U bent daartoe van harte uitgenodigd in de Koorkerk, Onder Den 
Toren 5, 4331 BD Middelburg (inloop vanaf 19.30 uur; aanvang om 20.00 uur). 

 
■ 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.

■ Zaterdag 2 en zondag 3 juni 
Middelburg Volkoren beheerst de Zeeuwse hoofdstad. De H.H. Petrus- en Pauluskerk is 
een van de selecte locaties, waar u kunt luisteren naar verschillende koren met een 
uiteenlopend repertoire. Meer nieuws in onze volgende nieuwsbrief. 

 
■ Zondag 17 juni (10.00 uur) 

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

 
■ Zondag 1 juli (10.00 uur) 

Vandaag viert de Toeristenkerk Vrouwenpolder het 60-jarig bestaan met een bijzondere 
viering. Monseigneur Liesen zal voorgaan in deze feestelijke eucharistieviering. 

 
■ Zondag 22 juli (10.00 uur) 

Leo Fijen (KRO-coryfee) gaat vandaag voor in de woord- en communieviering in de 
toeristenkerk van Vrouwenpolder aan de fort den Haackweg. 
 

 
Ieder kan slechts met zijn eigen ogen zien!!



 

 

 

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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