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Middelburg Volkoren in H.H. Petrus en Pauluskerk 

Overmorgen, zaterdag 2 en zondag 3 juni staat Middelburg, alweer voor de 

twintigste keer in successie, in het teken van koren. Op diverse, selecte, 

locaties, waaronder ook dit jaar opnieuw de H.H. Petrus- en Pauluskerk,  treden 

verschillende koren op. Gratis! 

Zowel op zaterdag als zondag kan er in de kerk worden geluisterd naar verschillende 

koren. Hieronder een overzicht. U bent van harte welkom! 

 

Zaterdag 2 juni 

11.45 – 12.00 uur DeineMaids uit Keulen gaat inzingen 

13.00 – 13.30 uur DeineMaids uit Keulen treedt op 

15.00 – 15.30 uur Con Amore uit Ekeren (België) treedt op 

Zondag 3 juni 

13.00 uur  Gospelkoor Inspiration (Middelburg) treedt op 

14.00 uur  Gospelkoor Sheborim (Middelburg) treedt op 

15.30 uur  Gospelkoor Inspiration (Middelburg) treedt op 

16.00 uur  Gospelkoor Sheborim (Middelburg) treedt op 

 

Andere optredens 

Een compleet overzicht van alle (andere) optredens vindt u op de website van 

de organisatie: www.middelburgvolkoren.nl 

http://www.middelburgvolkoren.nl/


  

60E SEIZOEN 

WELKOM / WILKOMMEN 
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10 JUNI 2018 
VOORGANGER 

PASTOOR JEF LITJENS 
ZEEUWS BYZANTIJNS KOOR 

WWW.FACEBOOK.COM/TOERISTENKERKVROUWENPOLDER 
FORT DEN HAAKWEG 44  

4354 AE  VROUWENPOLDER 
VOLDOENDE PARKEERGELEGENHEID 

(BETAALD PARKEREN / GEBÜHRENPFLICHTIGER PARKPLATZ) 
 

http://www.facebook.com/TOERISTENKERKVROUWENPOLDER


Vertrouwen in kerken bedroevend slecht 

Het was even schrikken, afgelopen maandag. Het CBS, het Centraal Bureau 

voor de statistiek, kwam met cijfers over ‘vertrouwen’. De kerken kwamen er 
opnieuw heel slecht van af (zie overzicht). Werk aan de winkel dus. 
 
Het representatieve onderzoek werd uitgevoerd onder personen van 15 jaar en 
ouder en wordt jaarlijks gehouden. Opvallend is, dat het vertrouwen in bijvoorbeeld 
rechters in 2017, vergeleken met 2016, is toegenomen. En dat terwijl ogenschijnlijk 
de kritiek op de rechterlijke macht lijkt toe te nemen. 
 

 
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek 

 
 
 
 
 
 

 

Wilt u ons kopij sturen? Graag. 
 

Lees voor de zekerheid de spelregels in de disclaimer!! 
 

 
 
 



Wat doet een priester allemaal? 

Journalisten werd, zeker in vroegere tijden, altijd voorgehouden: het nieuws 

ligt op straat, dus wat doe je dan achter je bureau? 

 

Tekst en foto: © Peter Vrancken 

 

Als ik de kranten lees, moet dat er bij de huidige generatie journalisten maar eens 

stevig worden ingepeperd, want journalisten kom ik in de openbare ruimte nog maar 

zelden tegen. Ik moest hieraan denken, toen ik vorige week een afspraak had in het 

parochiehuis van de H.H. Petrus- en Pauluskerk in  Middelburg en nog even moest 

wachten. Toen zag ik tekening aan de muur hangen. Inderdaad, het nieuws ligt op 

straat. 

Herkent u trouwens alle bezigheden van de priester op deze afbeelding? 

 



 

‘Volharden in Gebed’ thema van de Nationale Bedevaart 
Brielle, 7 juli 2018 

‘Volharden in Gebed’ is het thema van de Nationale Bedevaart Brielle die in 2018 
op 7 juli plaats vindt. De Bisschoppelijke Brielse Commissie (BBC) van het 
bisdom Rotterdam sluit met dit thema aan bij het diocesane Jaar van Gebed. 
,,Bidden is precies wat de Martelaren van Gorcum, die in de bedevaartkerk te 
Brielle centraal staan, deden in afwachting van hun lot’’, vertelt de voorzitter van 
de BBC, pastoor Jack Glas. 

,,Dat gebed gaf hen kracht om de weg die voor hen lag te gaan, met overtuiging en met 
kracht. Net zoals ons gebed ons kracht kan geven om de tegenslagen in ons leven het 
hoofd te bieden. Nu in het Jaar van het Gebed staan we daar extra bij stil. De 
Martelaren van Gorcum volhardden in hun moeilijke laatste dagen in gebed. Het gebed 
heeft hen geholpen. En het gebed kan ook ons helpen.’’ 

Het thema van 2018 is een mooi thema en ook een belangrijk thema legt pastoor Jack 
Glas uit: ,,Gebed is onze levensbron. Het verbindt ons met God en is de basis van 
waaruit we kunnen leven met Christus. En volharden in gebed is belangrijk, omdat onze 
gebeden niet altijd direct verhoord worden. Ieder van ons komt in zijn of haar leven het 
kruis tegen. Door te blijven bidden en niet op te geven kunnen we kracht vinden. Zoals 
de Martelaren van Gorcum in het gebed de kracht vonden om trouw te blijven aan het 
geloof in de Heer en aan de Kerk.’’ 

 

Het Jongerenprogramma tijdens de 
Nationale Bedevaart wordt verzorgd 
door de blauwe zusters. Zij gaan met 
jongeren in gesprek over het gebed van 
de zusters. Daarbij zullen zij ook 
spreken over hun medezusters in 
conflictgebieden elders in de wereld. Er 
zijn bijvoorbeeld communiteiten van 
zusters in Syrië en Gaza. In die 
moeilijke situaties blijven de zusters 
bidden, terwijl ze zich inzetten voor de 
nood van de mensen die ze helpen. 

De Nationale Bedevaart naar het heiligdom van de Martelaren van Gorcum in Brielle 
op zaterdag 7 juli start met een plechtige eucharistieviering om 11.00 uur waarin de 
bisschop van bisdom Rotterdam, mgr. Van den Hende, hoofdcelebrant is en een 
aantal priesters concelebreert.De muzikale begeleiding wordt verzorgd door koor 
Canticum Novum uit Lisse. ‘s Middags zijn er tal van andere gebedsmomenten, zoals 
het Rozenkrans-gebed, de Kruisweg, een plechtige Vespers. De Nationale 
Bedevaart sluit af met een processie door de Ommegang en de pelgrimszegen. 

Kijk voor meer informatie op de site martelarenvangorcum.nl. 

Bron: martelarenvangorcum.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

https://www.bisdomrotterdam.nl/bisdom-rotterdam/bisdom-jaar-van-gebed/over-het-jaar-van-gebed
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2018/05/2180358_HR_Poster-Brielle_2018-DEF.jpg
http://www.martelarenvangorcum.nl/historie


 

Donderdagopening H.H. Petrus- en Pauluskerk Middelburg 

Al vele jaren is de H.H. Petrus – en Pauluskerk in de zomermaanden op 

donderdagen van 12.00 tot 16.00 uur geopend voor bezoek, bezinning en 
gebed. Ook dit jaar is dat weer het geval. 
 
Toeristen en mensen uit de buurt maken daar graag gebruik van. Er zijn kerkgidsen 
aanwezig die, als men dat wil, uitleg geven of gewoon een gesprekje aangaan. Dat is 
een heel plezierige bezigheid. Gaandeweg leer je als kerkgids ook meer over de 
kerk. 
 
Veel informatie staat op schrift, zodat ook wat moeilijker vragen beantwoord kunnen 
worden. En het mooie is: u mag ook kerkgids worden. Een keer of 3, 4 in het 
seizoen, dat is het tijdsbeslag. 
 
Meer informatie hierover is te krijgen via het parochiesecretariaat. 

 

 

 

 

Uitvaartverzorging H. Jobse  0118  46 22 05 

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

 



 

Pontificale eucharistieviering Heiligdomsvaart: ‘Bid tot Sint 
Servaas dat Europa geloof terugvindt’ 

 

,,Sint Servaas bracht ons als eerste het geloof in één God in drie personen. Dat is 
de basis van heel ons christelijk geloof. Maar dat geloof dreigt het in West-Europa 
af te leggen tegen andere krachten. Laten we daarom op voorspraak van Sint 
Servaas bidden dat Europa het geloof in één liefdevolle God terug mag vinden.’’ 

Die boodschap had kardinaal Wim Eijk afgelopen zondag, 27 mei, voor de pelgrims in 
de pontificale eucharistieviering, die bij gelegenheid van de 55e Heiligdomsvaart in de 
Sint-Servaasbasiliek in Maastricht werd gehouden. De viering met maar liefst zes 
bisschoppen, twee kardinalen, een abt, een prelaat uit Rome en tal van priesters werd 
rechtstreeks door de KRO op televisie uit gezonden. 

Onverschilligheid 
De mis begon met een lange stoet van broederschappen, die het borstbeeld van Sint 
Servaas de basiliek binnen droegen. Op dat moment hadden in de kerk al honderden 
gasten en pelgrims plaatsgenomen. Tijdens de preek hoorden zij kardinaal Eijk uitvoerig 
ingaan op de betekenis van de Drie-eenheid, die in de liturgie van de zondag na 
Pinksteren centraal staat. 

Ook sprak de aartsbisschop van Utrecht zijn zorgen uit over de toekomst van het 
geloof. West-Europa ontkent volgens de kardinaal zijn christelijke wortels. 
,,Tegenwoordig is er een grote onverschilligheid op godsdienstig terrein,’’ zo stelde hij 
vast. ,,Nogal wat mensen zeggen: ach, wat maakt het nou uit of je nu gelooft in één 
God in drie personen of dat je anders tegen hem aankijkt. Nou broeders en zusters, ik 
zal u vertellen: dat maakt álles uit, maar dan ook werkelijk álles,” aldus de kardinaal. 
“Het is juist het geloof in één God in drie personen dat God zo benaderbaar maakt. En 
dat is het typerende van het christelijk geloof.’’ 



 

Ommegang 
Na de eucharistieviering maakten vele honderden deelnemers zich op voor de eerste 
ommegang, die vanaf 14.00 uur door de stad zou trekken. Even dreigde het weer roet 
in het eten te gooien, maar afgezien van een bui vlak vóór en direct ná de ommegang, 
bleef het tijdens de processie droog. Langs de route konden duizenden mensen zien 
hoe diverse Bijbelverhalen door groepen werden uitgebeeld. Ook het thema van de 
Heiligdomsvaart ‘Doe goed en zie niet om’ werd op diverse manieren uitgebeeld. 
Uiteraard liep ook een groot aantal broederschappen en ridderordes in de stoet mee. 

De kern van de Heiligdomsvaart is sinds de Middeleeuwen al het tonen van de relieken 
van heiligen. Deze werden onder andere door studenten van het grootseminarie Rolduc 
in de stoet meegedragen. Naast heiligen van eeuwen geleden, werd ook een reliek van 
de onlangs zaligverklaarde zuster Clara Fey meegedragen. De stoet werd traditie-
getrouw afgesloten met de Noodkist, waarin relieken van Sint Servaas worden 
bewaard. Ook de stoet werd overigens live uitgezonden op maar liefst drie 
televisiekanalen. 

Tweede ommegang 
Komende zondag, 3 juni, trekt de tweede ommegang door Maastricht, ter afsluiting van 
de Heiligdomsvaart. Tot en met 3 juni zijn er in Maastricht dagelijks activiteiten en 
evenementen. Er zijn vieringen in diverse kerken en er is een uitgebreid cultureel 
programma. 

Bron: bisdom Roermond, lees het complete bericht met meer foto’s op de site van bisdom 
Roermond.             Redactionele bewerking: Peter Vrancken 

Klik hier en kijk de eucharistieviering terug 

 
 
 
 
 

Lief en leed 

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

 
Overleden 

Johannes (Johan) Maria Theune (77 jaar) 

 

In deze rubriek worden uitsluitend gebeurtenissen opgenomen, die bij de parochie bekend zijn. 

 

 

http://www.bisdom-roermond.nl/mis-en-ommegang-27-mei
http://www.bisdom-roermond.nl/mis-en-ommegang-27-mei
https://www.kro-ncrv.nl/eucharistieviering/seizoenen/seizoen-2018/maastricht180527


 

 

 
 

 
  



 

Jong Katholiek en Katholiekleven.nl maken samen video’s en 
podcasts voor de WJD in Panama 

Jong Katholiek en Katholiekleven.nl slaan de handen ineen voor een aantal 

bijzondere video’s en podcasts voor de Wereldjongerendagen (WJD) in Panama. 
Deze WJD vinden plaats van 22 tot en met 27 januari en zijn anders dan andere 
WJD’s. Niet alleen omdat ze plaatsvinden in januari, maar ook omdat de 
Nederlandse reis een speciaal aanbod heeft voor Young Professionals. 

,,Young Professionals staan op een belangrijk kruispunt in hun leven,’’ vertelt WJD-
projectleider Bob Wegkamp. ,,Ze beginnen aan een carrière en maken keuzes die 
bewust of onbewust een grote impact hebben op de rest van hun leven. Vaak levert dit 
keuzestress op voor jongeren: de keuzes lijken eindeloos en de gevolgen zijn groot.’/ 

De Nederlandse reis naar de WJD biedt daarom in een aantal streams gelegenheid 
dieper in te gaan op een aantal vragen en thematieken. ‘,,Centraal staat de vraag wie jij 
bent, wat je plek is op je werk en in je privéleven en wat jouw (katholieke) identiteit 
daarin kan betekenen,’’ legt de website van de WJD uit. 

De streams zijn verbonden met en een aanvulling op het wereldwijde thema van de 
WJD: “Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord” (Lucas 1, 38). 
Paus Franciscus benadrukt dat Maria met haar geloof, moed en durf een voorbeeld is 
voor jongeren en de Kerk. 

Hoe weet je dat je op de juiste weg bent? 

De eerste video over een stream ging op 25 mei online. Kapelaan Johannes van Voorst 
begeleidt tijdens de WJD de stream ‘Faith seeking understanding’. In het filmpje vertelt 
hij dat hij ruimtevaarttechniek studeerde, maar priester werd, nadat hij had ervaren hoe 
God hem persoonlijk roept. Kapelaan Johannes weet wat het is om op een kruispunt te 
staan. ,,Als moderne mensen willen we vaak alles begrijpen vóórdat we een stap 
zetten. Maar dat werkt niet altijd zo in het geloof. En dan vraagt het moed en durf om 
een volgende stap te zetten, terwijl je nog niet helemaal voor je ziet hoe het gaat 
uitwerken.’ 

Bob Wegkamp: ,,Ook voor de podcasts spreken we tijdens een reeks interviews met 
interessante gasten over het maken van belangrijke keuzes: Hoe pak je dat het beste 
aan? Hoe weet je dat je op de juiste weg bent? Hoe belangrijk is je identiteit in het 
maken van keuzes? En welke rol speelt God en het geloof in dit proces? We horen 
allerlei frisse perspectieven op deze vragen, vanuit verschillende spiritualiteiten binnen 
de Kerk.’’ 

• Meer informatie over de streams vind je op wjd.jongkatholiek.nl 
• Bekijk de video ‘Ruimtevaarttechniek of priester..?’ op Katholiekleven.nl, het 

videokanaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. 

‘ 
Bron: RKKerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 
 

http://wjd.jongkatholiek.nl/streams/
https://www.katholiekleven.nl/ruimtevaarttechniek-of-priester/


 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
■ 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 elders in deze 
nieuwsbrief. 

 
■ Zondag 17 juni (10.00 uur) 

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

 
■ Zondag 17 juni (15.00 uur) 

Afscheidsdienst majoors Peter en Elly Schraa in het korpsgebouw aan het Zwin in 
Middelburg. Aansluitend afscheidsreceptie. 

 
■ Maandag 18 tot en met vrijdag 23 juni (12.00 – 18.00 uur) 

Expositie in de toeristenkerk van Dishoek van een groepje keramisten, cursisten van 
keramiekatelier ’t Zonnehoekje in Middelburg. 

 
■ 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. 

 
■ Maandag 16 tot en met vrijdag 21 juli (11.00 – 17.00 uur) 

Expositie in de toeristenkerk van Dishoek van een groep beeldende kunstenaars uit 
Koudekerke. 

 
■ 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. 

 
■ Donderdag 30, vrijdag 31augustus en zaterdag 1 september 

In het kader van de Kunstroute Koudekerke is er in de toeristenkerk van Dishoek een 
expositie van kunst, gemaakt door een groepje leerlingen van het CSW Middelburg. De 
openingstijden nog niet bekend. 

 

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

 

 
Hij is niet arm, die weinig heeft, 

maar die met veel begeren leeft!!

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, die zich daarvoor hebben aangemeld. Kent u mensen die de 
nieuwsbrief niet hebben ontvangen, maar hem wel graag willen ontvangen? Aanmelden kan door 
persoonlijk 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 agenda-
bericht 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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