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Hans van Poll nam afscheid van parochiële Caritas 

Voorzitter Hans van Poll heeft woensdagmorgen in de pastorie van de Onze 

Lieve Vrouwekerk in Vlissingen afscheid genomen van de parochiële Caritas. Dat 
gebeurde aan het slot van de laatste door hem voorgezeten bestuursvergadering. 
 
Van Poll was 15 jaar lang voorzitter van Caritas. Daarvoor was hij al een aantal jaren 
actief binnen het kerkbestuur in Middelburg. ,,Na 15 jaar vind ik het welletjes geweest. 
Je krijgt dan het gevoel dat je moet oppassen om niet te lang op die stoel te willen 
blijven zitten. Anderen, met nieuwe ideeën, verdienen ook een kans.’’ 

 
Vice-voorzitter Marianne Cazemier van het parochiebestuur 
bedankte Hans van Poll voor zijn inzet. Foto: Marja Dobbelaar 

 

Lees op de volgende pagina de toespraak van Ria Borgs bij het afscheid van Hans van 
Poll.



Afscheidspeech voor Hans van Poll 
 
Beste Hans, 
 
Al heel lang heeft de R.K.-kerk van jouw inzet, jouw dienstbaarheid en jouw sociale 
betrokkenheid gebruik gemaakt. Als trouwe kerkganger wist men je al snel te vinden 
voor het kerkbestuur in Middelburg. Wat waren ze blij toen jij ‘ja’ zei . Je hebt je daar 
vele jaren verdienstelijk gemaakt en bent uiteindelijk bij het bestuur van de Caritas 
Middelburg beland. 
 
Daar  waren Vinus Matthijssen, Joke Sedee en Helmi Hanssen zo blij mee, dat ze je 
direct voorgedragen hebben bij het bisdom als voorzitter en dat ging akkoord. Zo kwam 
je in contact met Caritas Vlissingen tijdens onze gemeenschappelijke regionale 
vergadering. 
 
Beide Caritasbesturen konden het goed met elkaar vinden. Tijdens de vergadering van 
21 april 2009 is er besloten om de begroting en de jaarrekening op dezelfde manier te 
gaan doen. De penningmeesters Leen Minderhout en Vinus Matthijssen hebben zich 
daarover gebogen en het resultaat is zodanig goed ontvangen op het secretariaat in 
Breda dat ons gevraagd is om als pilot te gaan dienen om tot één caritasbestuur te 
komen voor de toen nog zelfstandige parochies van Vlissingen en Middelburg. Wij 
kregen ondersteuning vanuit het bisdom, maar door ziekte moest de begeleider het na 
drie keer af laten weten. 
 
Inmiddels waren beide besturen het er al over eens dat één bestuur prima is met een 
werkgroep in beide parochiekernen. Een bestuur zonder voorzitter werkt niet, dus …. 
Hans werd onze voorzitter. Je hebt op een uitstekende manier onze verdere 
fusiebesprekingen geleid met waardering voor alles wat er in beide parochies gedaan 
werd en je bent met ideeën gekomen om onderwerpen gezamenlijk aan te pakken. Nu, 
bijna acht jaar later, zijn wij zo gewend aan één bestuur en een intense samenwerking 
dat wij de voorgaande situatie praktisch vergeten zijn. 
 
Op genoemde wijze is het gezamenlijke Caritasbestuur min of meer de voorloper 
geweest voor een gezamenlijke parochie: de H. Maria Parochie Walcheren. Hoewel de 
verstandhouding met het vroegere kerkbestuur en de caritas niet altijd vanzelfsprekend 
was, ben jij steeds de verbindende factor geweest. Je bent de discussie niet uit de weg 
gegaan; je was en bent heel goed in staat om mensen hun standpunten naar voren te 
laten brengen, ze kort samen te vatten en bij elkaar te brengen. 
 
Het was niet vervelend om naar de vergaderingen te komen. Je zorgde altijd voor een 
duidelijke agenda aangevuld met een korte toelichting. Nooit vergat je om de andere 
bestuursleden om agendapunten te vragen en je raakte lichtelijk geïrriteerd als wij dat 
niet of niet snel genoeg deden. Jij zette je  voor 100% in en dat verwachtte je ook van 
ons. Terecht. Sorry voor de keren dat wij dat verzuimden!! 
 
Naast voorzitter zijn heb je je ook volop ingezet voor de zaken rondom. Maandelijks 
collecteren in Middelburg, de aankondiging verzorgen en als die voor de zoveelste keer 
niet  werd voorgelezen, het dan maar zelf doen. 
 
Samen met Vinus en andere leden van de Raad van Kerken Middelburg  het project 
Schuldhulpmaatje in Middelburg opzetten. Een gigantisch karwei waar heel veel tijd in is 
gaan zitten, maar dat mede door jouw leiding nu loopt. Het voorziet heel duidelijk in een 
behoefte  zodat ook de gemeenten Veere en Vlissingen binnen afzienbare tijd zullen 
volgen. Dit heb je eveneens met volle inzet gedaan hoewel je heel erg opzag tegen de 



vergaderingen overal in het land. Hoe kom je daar? Als treinenliefhebber met de trein 
was geen punt, maar hoe verder en hoeveel tijd kost dat ? Hoe laat ben ik dan terug? 
 
’s Avonds doorgaan later dan 21.00 uur heb je nooit prettig gevonden. De vergadertijd 
heb je altijd goed bewaakt, want de volgende dag moest er weer voor de klas gestaan 
worden. De laatste jaren , na je pensionering als leraar, zijn wij daarom ’s morgens 
gaan vergaderen. Om 9.30 uur beginnen, 11.30 uur klaar en afwisselend in Middelburg 
of Vlissingen. Fijn die structuur! 
 
Hans, je hebt vroegtijdig aangegeven dat je in mei wilde stoppen met caritas en 
Schuldhulpmaatje. Nog steeds zijn wij daar niet blij mee, maar wij respecteren je besluit 
en willen jou op een caritatieve manier bedanken voor je jarenlange inzet, gedrevenheid 
en vakkundige leiding. Wij zullen je echt gaan missen, maar zijn ook blij dat Helène 
Kouwenhoven jouw taken over gaat nemen. Zij heeft al enige tijd de kunst van het 
leiding geven mogen observeren, maar ik hoop dat je bereid bent om haar wat in te 
werken en met wijze raad bij te staan. Ook hopen wij dat je tijdens de Caritascollecte in 
de kerk wilt blijven collecteren als je kunt. 
 
Namens het hele bestuur wens ik je een goede gezondheid en veel plezier met je 
andere hobby’s. Onze grote dank wil ik vergezeld laten gaan van deze 
geschenken. 
 

Vlissingen, 9 mei 2018, 
Ria Borgs 

 

 
Hans van Poll en zijn opvolgster, Helène Kouwenhoven.        Foto: © Peter Vrancken 

 
 

Afscheid van het project Schuldhulpmaatje 

Hans van Poll neemt ook afscheid van het (mede) door hem opgezette project 

Schuldhulpmaatje in Middelburg. Dat gebeurt op donderdag 24 mei a.s. in de pastorie 
van de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg. 
 



Nogmaals: Twaalfde wandel- en fietsbedevaartstocht naar 
Oostakker-Lourdes 

Vorige week schreven we onder meer: Pastoor Emiel Erpelinck, was 11 jaar de 

voorganger tijdens de  Eucharistieviering in de Basiliek te Oostakker tijdens de 
bedevaartstocht Westdorpe-Oostakker-Westdorpe. Helaas kan hij om 
gezondheidsredenen niet aanwezig zijn bij onze 12e tocht. 
 
Pastoor Fons van Hees van de H. Pater Damiaanparochie maakte onze redactie erop 
attent, dat pastoor Emiel Erpelinck al voor deze publicatie was overleden. 
 
Miel Erpelinck was 12 jaar, toen hij naar het kleinseminarie Wernhoutsburg in Zundert 
ging. Na een aantal omwegen werd hij in 1970 benoemd in Sas van Gent. Daar is hij 
nooit meer weggegaan. 
 
Pastoor Erpelinck was een sociaal bewogen man die absoluut niet tegen onrecht kon. 
Het kwam de gemeente Terneuzen in 2016 op een publieke veroordeling van hem te 
staan. De aanleiding: Er was door Terneuzen maar liefst 3,6 miljoen euro overgehou-
den aan zorggeld in het kader van de WMO. Ongepast, vond Miel Erpelinck: ,,Ik kom 
nog te veel mensen tegen die in de ellende zitten." 
 
 
 

Pastor Jeanine Heezemans kondigt vertrek aan 

Pastoraal werkster Jeanine Heezemans heeft onlangs de besturen van de H. 

Pater Damiaanparochie in Goes en de H. Maria Parochie Walcheren op de hoogte 
gesteld van haar voornemen om met ingang van 1 september a.s. ontslag te 
nemen. De uit Brabant afkomstige pastor is dan bijna tien jaar werkzaam geweest 
in Zeeland. Ze werd op zondag 21 september 2008 voorgesteld in de kerk van 
Lewedorp. 
 
 
Tekst: Peter Vrancken 
 
 
Met haar vertrek komt de pastorale zorg in het werkgebied van Boven de Schelde wel 
heel erg onder druk te staan. In de op 1 januari 2017 ontstane vacature na het vertrek 
naar Roosendaal van wijlen Bernard van Lamoen is nog steeds niet voorzien. Ria 
Mangnus is al enige tijd vanwege gezondheidsklachten uitgeschakeld en zal op korte 
termijn haar werkzaamheden vermoedelijk niet kunnen hervatten. 
 
Het vertrek van Jeanine Heezemans maakt het probleem alleen maar groter. ,,Maar’’, 
zegt secretaris Jac van Damme van het parochiebestuur, ,,dat probleem heeft onze 
hoogste aandacht en ligt al sinds vorig jaar bij het bisdom’’. Beslissingen zijn er echter 
nog steeds niet genomen. Pastor Katrien van de Wiele (Zeeuws Vlaanderen) zorgt voor 
enige verlichting. Zij is een dag per week werkzaam in de H. Maria Parochie. 
 
Merkwaardig is overigens wel, dat een vacature in Roosendaal in zeer korte tijd 
wel werd ingevuld. Het parochiebestuur wil daar niet op reageren, maar is er wel 
mee bekend. 
 
 
 



 

 
 

 
  



Nieuwe inrichting voor vitrinekast Middelburg 

 
 
 
Nicolette Meulenbroek heeft de 

inhoud van de vitrinekast in  de H.H. 
Petrus- en Pauluskerk in Middelburg 
weer vernieuwd. 
 
 
Deze zomer staan er iconen in, 
geschilderd René Adriaansen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Het inrichten van de vitrinekast is tot 
daar aan toe, maar het kan niet zonder 
de mannen van de klussenploeg. 
 
Iedere keer moet de grote glazen ruit 
eruit gehaald worden en deze zware 
ruit moet er ook weer ingezet worden.  
 
Dat vereist spierkracht en handigheid. 
Lex Schroots, Jan Poortvliet en Sjaak 
Kockx beschikken daarover. 
 

 
Foto’s: Nicolette Meulenbroek 
 

 



Dagbedevaart naar Banneux 

Zes parochianen namen afgelopen zondag deel aan de dagbedevaart naar 

Banneux. Een kort beeldverslag. 
 
 
 
Tekst en foto’s: Sonja de Rooij 
 
 
 

 
Na aankomst en koffie te hebben gedronken gingen we  naar de kerkdienst, waarin 
hulpbisschop mgr. Mutsaerts voorging 

 
 

 
De traditionele handoplegging 

 



Meedoen maakt het leven mooi! Mini-symposium voor 
mensen met en zonder beperking op 30 mei 2018 in Goes 

Op woensdag 30 mei 2018 organiseert ‘Samenvoorzin’ het inclusieve mini-

symposium ‘meedoen maakt het leven mooi’! Wat doet het met je als je niet 
mee kunt doen? En hoe voelt het als je er wel bij hoort en welkom bent om mee 
te doen? Op 30 mei staan deze vragen centraal. 
 
 
Tekst: Jannica de Prenter (geestelijk verzorger ‘Samenvoorzin’) 
 
 
Aan het mini-symposium werken mensen met en zonder beperking mee. Er wordt 
een mooi programma geboden met o.a. muziek, ervaringsverhalen, workshops en 
een lezing van Marinus van den Berg over meedoen, kwaliteit van leven en 
kwetsbaarheid.  
 
Heb je zelf een beperking? Ben je familie, vrijwilliger, of begeleider, of ben je op een 
andere manier betrokken, en spreekt dit onderwerp je aan? Voel je dan welkom op 
dit minisymposium. 
 
Aanmelden kan tot 22 mei per e-mail bij jblankenstijn@arduin.nl 
 
Het mini-symposium wordt gehouden in de Vredeskerk in Goes, Ds. W.H. van der 
Vegtplein 2, van 12.00 – 17.00 uur. Het is ook mogelijk om als groep mee te doen, of 
een deel van het programma te volgen. 
 
‘Samenvoorzin’ is een samenwerkingsverband waarin Arduin, Gors, Tragel, 
Philadelphia en de Raad van Kerken samenwerken. Wist u dat ‘Samenvoorzin’ sinds 
kort een nieuwe website heeft? De website biedt informatie over waar ze voor staan, 
en wat ze doen. Daarnaast is er een levensbeschouwelijke vraag van de maand, een 
tweemaandelijkse blog, en een bibliotheek waar u allerhande boeken, films en 
spelmateriaal vindt. 
 
Meer informatie en het volledige programma kunt u vinden op  

www.samenvoorzin.nl 
 

 

mailto:jblankenstijn@arduin.nl
http://www.samenvoorzin.nl/


Zondag 13 mei Wereldcommunicatiedag: over nepnieuws 
en een journalistiek van vrede 

Zondag, 13 mei, viert de Rooms-Katholieke Kerk Wereldcommunicatiedag. 

Paus Franciscus schreef voor deze dag een boodschap die nu vertaald is in het 
Nederlands. De paus waarschuwt tegen nepnieuws en pleit voor journalistiek 
die de vrede in de wereld door de waarheid bevordert. 

Nepnieuws is aan de orde van de dag en vaak werken mensen bewust of onbewust 
mee aan de verspreiding ervan. Dat komt volgens paus Franciscus omdat nepnieuws 
een beroep doet op stereotypen en algemene sociale vooroordelen die bij de ontvan-
ger een snaar raken. Die berichten spelen in op emoties als angst, minachting, 
woede en frustratie. ,,De verspreiding van nepnieuws maakt manipulerend gebruik 
van sociale netwerken en hun onderliggende logica: op deze wijze wint de ongefun-
deerde inhoud aan zo’n zichtbaarheid dat zelfs een gezaghebbende ontkenning er 
maar moeilijk in slaagt de schade ervan in te dammen’’, schrijft de paus. 

Tegengif 

Hij ziet ook een tegengif tegen nepnieuws en dat zijn niet strategieën, maar mensen. 
Mensen die bereid zijn te luisteren en door de moeite van een oprechte dialoog de 
waarheid naar voren laten komen; mensen die, aangetrokken door het goede, de 
verantwoordelijkheid op zich nemen voor hoe ze taal gebruiken. Paus Franciscus ziet 
daarbij een speciale rol voor diegenen die uit hoofde van hun beroep 
verantwoordelijk zijn voor het informeren te weten journalisten: ,,Hij (de journalist) 
oefent in de tegenwoordige wereld niet alleen een beroep uit, maar heeft ook een 
echte missie. In de hectiek van berichten en de maalstroom van scoops heeft hij de 
taak eraan te herinneren dat waar het bij een bericht om draait niet de snelheid van 
de berichtgeving is, en de impact op het publiek, maar de mensen. Informeren is 
vormen, het heeft te maken met het leven van mensen. Daarom zijn nauwkeurigheid 
van bronnen en het bewaken van de communicatie de ware middelen om het goede 
te ontwikkelen, om vertrouwen voort te brengen en de weg vrij te maken voor 
gemeenschap en vrede.’’ 

Niet zoetsappig 

De paus nodigt uit om een journalistiek van de vrede te bevorderen en hij bedoelt 
daarmee geen ‘brave’ journalistiek die het bestaan van ernstige problemen negeert 
en een zoetsappige toon aanslaat. Hij bedoelt een journalistiek die niet veinst maar 
vijandig staat ten opzichte van onwaarheden, van slogans die gericht zijn op effect, 
en bombastische verklaringen. De paus verlangt naar ‘een journalistiek die bestaat 
uit mensen voor mensen en die verstaan wordt als een dienst aan alle mensen, 
vooral voor diegenen – en dat is de meerderheid in de wereld – die geen stem 
hebben, een journalistiek die niet gebrand is op nieuws, maar die zich inzet voor het 
zoeken naar de werkelijke oorzaken van de conflicten om een begrip van de wortels 
ervan en het overwinnen ervan te bevorderen door het op gang brengen van 
heilzame processen; een journalistiek die zich inzet voor oplossingen die een 
alternatief bieden voor de escalaties van geschreeuw en verbaal geweld.’ 

Lees hier de boodschap van paus Franciscus voor Wereldcommunicatiedag 2018. 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2018/05/Boodschap-52ste-Wereldcommunicatiedag-def.pdf


 Zomerprogramma 2018 Open Kring in Oostburg 

 
MEI 
02-05:  Ontmoeting en gesprek 
09-05:  kaarten maken 
16-05:  Ontmoeting en sjoelcompetitie!  
23-05:  Ontmoeting en gezellig samenzijn. 
Extra!   Pannekoek eten bij de Smickelaer ( de 1e is gratis) 
30-05:  Sjoelcompetitie 
 
JUNI 
06-06:  Ontmoeting en gesprek. 
Extra:   middag naar strandpaviljoen Breskens aan Zee  
 
13-06:  Bingo! Eigen bijdrage € 2,- 
20-06:  Sjoelcompetitie! 
27-06 : Ontmoeting 
Extra:   middag naar het archeologisch museum Aardenburg.   
 
EXTRA:  Donderdag  14 juni. Samen eten bij Jota; eigen bijdrage € 2,50 
 
JULI   
04-07:  Ontmoeting en gesprek.  
11-07:  Zomer-kaarten maken 
18-07:   Verhalen door Daan Dekker  
25-07:   Zomerliedjes met Henny ter Haar. 
11.30u   broodmaaltijd , eigen bijdrage €2,=  
 
 
AUGUSTUS 
01-08:  Quizz! ( onder voorbehoud) 
 08-08:   Bingo! Eigen bijdrage € 2,- 
 15-08: Sjoelcompetitie! 
22-08:   Ontmoeting en gesprek 
29-08:  Ontmoeting en gesprek 
11.30u  broodmaaltijd , eigen bijdrage €2,= 

 

 
Elke woensdag is er bij de Open Kring een koffieochtend, open voor ieder die 
behoefte heeft aan ontmoeting en wederzijds contact. Vrijwilligers begeleiden de 
ochtend. Elke vier maanden wordt een programma opgesteld, dat varieert van  
samenzijn en wat bijpraten tot een spelletje en creatieve/ informatieve activiteiten. 
Programmasuggesties van deelnemers zijn altijd welkom. Het aanbod is niet 
verplichtend en  altijd vrijblijvend. Koffie / thee en iets erbij is gratis. Bij bepaalde 
gelegenheden (Kerstmis, Pasen) is er een gratis brunch. Eén maal per maand is er 
een broodmaaltijd met soep e.d. voor € 2,=  graag aanmelden een week van tevoren! 
Soms is er  naast dit een extra activiteit in overleg met de deelnemers (excursie, 
theaterbezoek, uitstapje, BBQ ) – daarvoor wordt soms een kleine eigen bijdrage 
gevraagd. Voor vervoer met eigen auto daarheen wordt een vergoeding betaald. 
Soms gaat men gezamenlijk eten bij Jota  .  
 
 



 
Algemene informatie De Open Kring is een activiteit van het Platform Sociale 
Zekerheid Oostburg en wordt gesteund door de kerken, de gemeente en enkele  
maatschappelijke organisaties. Een beleidsgroep zorgt voor de aansturing van het 
geheel. 
Informatie: secretariaat: Postbus150. 4500 AD Oostburg. telefoon: 0117-440218 of 
Frans Hagenaar telefoon: 0117-451891. Emailadres van de Open Kring is:  
openkringobrg@zeelandnet.nl  
 
Informatie programma OPEN KRING: Programmaleiding  is  in handen van: Anne-
Marie Ploegaert. Telefoon 0117-450990 of 0617530448. e-mail: mu3cf2@kpnmail.nl. 
Aanvullende leiding: Betsie Jansen, telefoon: 0117- 401476 
 
De activiteiten worden  mede gesubsidieerd door de gemeente Sluis. 

           R.K. CARITAS 
 
 

Uw financiële hulp blijft welkom op rekening:  NL40 ABNA 0532286855 inzake 
Open Kring. 

 
 

Iedere woensdagmorgen koffieochtend vanaf 09.00  tot 11.30 uur. in het 
‘Kerkcentrum’, Kerkplein 2, Oostburg (tegenover de Protestantse Kerk). 
Toegang, activiteit, thee, koffie zijn gratis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacatures bij Caritas 

Het bestuur van Caritas van de H. 

Maria Parochie Walcheren is op 
zoek naar enthousiaste vrijwilligers, 
die het bestuur komen versterken. 
 
 
Meer informatie en aanmelden kan per 
e-mail bij caritas@rkwalcheren.nl 
 
 
 

 
Foto: © Peter Vrancken 

 

 
 

mailto:openkringobrg@zeelandnet.nl
mailto:mu3cf2@kpnmail.nl
mailto:caritas@rkwalcheren.nl


 

Uitvaartverzorging H. Jobse  0118  46 22 05 

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

 
Vieringen in het Pinksterweekeinde 
 
Zaterdag 19 mei 
10.30 uur Zorgcentrum Ter Reede  Woord- en Communieviering 
17.00 uur Zorgcentrum Willibrord  Woord- en communieviering 
19.00 uur Willibrordkapel Domburg  Woord- en Communieviering 
 
Zondag 20 mei (eerste pinksterdag) 
10.00 uur Toeristenkerken in Dishoek en 
  Zoutelande    Eucharistieviering 
  Toeristenkerk Vrouwenpolder Woord- en Communieviering 
10.00 uur H.H. Petrus- en Pauluskerk Eucharistieviering 
10.00 uur Onze Lieve Vrouwekerk  Woord- en Communieviering 
 
Maandag 21 mei (tweede Pinksterdag) 
Geen vieringen 
 
 

 

http://katholiekleven.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Caritascollecte in Middelburg 

De Caritas-collecte van zondag 6 mei in Middelburg voor de noden in de eigen regio 

heeft het mooie bedrag van €  216,56 opgebracht. Aan alle gulle gevers een 
welgemeend 'dankjewel' namens het bestuur van Caritas. 
 
 
 
 

Caritascollecte in Vlissingen 

De caritascollecte in Vlissingen ten bate van Mission to Seafarers heeft zaterdag jl. in 

Zorgcentrum Ter Reede € 64,65 opgebracht en afgelopen zondag in de Onze Lieve 
Vrouwekerk € 132,50. Een mooi bedrag waarmee wij ons steentje bijdragen om deze 
voorziening voor onze zeevarenden overeind te houden in Vlissingen. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

■ 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 over dit 
evenement leest u 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. 

 

2019 
■ Maandag 22 tot en met zaterdag 27 januari 2019 
 Wereldjongerendagen in Panama. Meer informatie http://wjd.jongkatholiek.nl/ 

 

 
Hoe meer wetten er zijn, 

des te meer dieven!!

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

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 25 mei! 
 
 
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. 
 
 

/272 

http://www.rkwalcheren.nl/
mailto:secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl
mailto:secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl
mailto:pastores@rkwalcheren.nl
mailto:nieuws@rkwalcheren.nl
mailto:nieuws@rkwalcheren.nl

