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Rozenkransgebed voor de vrede 9 juni: gedachtenis van 
het Onbevlekt Hart van Maria 

Morgen, zaterdag 9 juni, viert de Rooms-Katholieke Kerk de gedachtenis van 

het Onbevlekt Hart van Maria. Op deze dag bidden de Nederlandse 
bisschoppen de rozenkrans tot intentie van de vrede in de wereld. 

De bisschoppen roepen gelovigen op om mee te doen, ieder op zijn of haar eigen 
plek. Meebidden kan dit keer in het bijzonder in het Aartsbisdom Utrecht in de H. 
Gerardus Majellakerk te Utrecht. 

Na afloop van de avondmis in de H. Gerardus Majellakerk (Vleutenseweg 517, 
aanvang H. Mis: 19.00 uur) bidt mgr. Woorts het rozenkransgebed tot intentie van de 
vrede. Hij is ook hoofdcelebrant tijdens de Eucharistieviering. Voorafgaand aan de 
avondmis is er stille aanbidding van het Allerheiligst Sacrament. 

De devotie tot het Onbevlekt Hart van Maria gaat terug tot de Middeleeuwen en vloeit 
voort uit de verering van het Heilig Hart van Jezus. Het kreeg een nieuwe impuls 
door de verschijningen van Maria in Fatima ruim honderd jaar geleden. De kinderen 
aan wie Maria daar verscheen vertelden dat zij vroeg om toewijding aan haar 
Onbevlekt Hart. 

 

Lees verder op pagina 2 

 



 

De oorspronkelijke Latijnse titel van de verering van Maria’s hart was Purissimum 
Cor (‘Allerzuiverst Hart’). Later werd dat Immaculatum Cor (‘Onbevlekt Hart’), om te 
benadrukken dat Maria niet met de erfzonde is besmet. De verering betreft het hart 
van Maria als het symbool van haar totale toewijding aan haar Zoon en haar 
universele moederliefde. Het iconografisch symbool daarvan is een brandend hart, 
omkranst met rozen en doorstoken met een zwaard. Dat laatste is een verwijzing 
naar een passage uit het Lucas-evangelie (2,25-35) waarin de vrome man Simeon in 
de tempel te Jeruzalem tegen Maria zei dat haar Kind een teken van tegenspraak 
zou zijn en dat een zwaard haar ziel zou doorboren. 

Oproep 

De bisschoppen schreven vorig jaar in hun oproep aan de katholieken in hun 
bisdommen: ,,We willen bidden dat God de vrede in de wereld zal geven en dat Hij  –
indachtig een gebed van de Heilige Franciscus van Assisi–  onszelf tot een 
instrument van Gods vrede maakt. Het zou bijzonder mooi zijn als gelovigen 
daarvoor bijeenkomen en  –zeker ook als u alleen bent–  dat u weet dat u dit gebed 
bidt in vereniging met velen.’’ 

Wie zich daarvoor aanmeldt via de sms-service ontvangt elke maand een sms’je 
namens de Bisschoppenconferentie als herinnering dat op die dag gebeden wordt 
voor de vrede. 

Klik hier voor handleiding voor het bidden van de rozenkrans. 

Bron: RKKerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 

Lief en leed 

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

 
Gehuwd 

Samantha Malak en Tim de Witte (1 juni in de Onze Lieve Vrouwekerk) 

Gevormd (in willekeurige volgorde) 

Robin, Antonio, Mateo,Fenna, Majid, Naomi, Matthijs, Perla, Anaïs, Jent, Zjuzjevio, 
Naizjendro, Cecile, Ifomba, Jennifer, Amélie, Filipe (19 mei in de Onze Lieve 
Vvrouwekerk in Vlissingen) 

 

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

 

 

https://www.rkkerk.nl/contact/sms-service/
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2017/12/Handleiding-voor-het-bidden-van-de-rozenkrans.pdf


 

Kardinaal Eijk sprak over Humanae vitae op internationaal 
artsencongres 
 

 

In Zagreb (Kroatië) vond vorige week het 25ste internationale congres plaats 

van de internationale rooms-katholieke artsenorganisatie FIAMC (Fédération 
Internationale des Associations de Médecins Catholiques). Eén van de deel-
nemers aan dit congres was kardinaal Eijk. Hij verzorgde op 31 mei een lezing met 
als onderwerp ‘Humanae Vitae: half a century – a stumbling block or a prophetic 
document?’ 

Kardinaal Eijk heeft een doctoraat in de geneeskunde en is lid van de Pauselijke 
Academie voor het Leven. Tijdens de openingsceremonie van het congres op 30 mei 
sprak hij een gebed uit en vroeg om zegen voor het welslagen van de bijeenkomst. 
Gedurende het congres komen onderwerpen aan bod als de heiligheid van het leven 
en menselijke waardigheid, wetenschap in dienst van de menselijke natuur en 
interreligieuze dialoog – veranderingen in het beleid van de World Medical 
Association. 

De eerste congresdag werd afgesloten met een eucharistieviering in de kathedraal 
van Zagreb, waar het feest werd gevierd van Onze Lieve Vrouw van de Stenen 
Poorten, de patroonheilige van deze Kroatische stad. Hoofdcelebrant tijdens deze 
viering was kardinaal Bagnasco, aartsbisschop van Genua en voorzitter van de Raad 
van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE). Na de mis was er een processie 
naar de Stenen Poort. 

Ook de tweede dag van het congres werd afgesloten met een Eucharistieviering, 
ditmaal in de H. Marcuskerk. Daar verzorgde kardinaal Eijk de preek. Na afloop gaf 
de burgemeester van Zagreb een receptie in het Dvercepaleis. 

Lees ook dit bericht over (en met) de lezing die de kardinaal eerder in Groningen gaf 
over Humanae vitae. 

Bron: aartsbisdom Utrecht, red. bewerking: Peter Vrancken; foto aartsbisdom Zagreb 

https://www.rkkerk.nl/lezing-kardinaal-eijk-bij-vijftig-jaar-humanae-vitae-profetisch-document


 

 

 

Uitvaartverzorging H. Jobse  0118  46 22 05 

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

 

 

 

Wereldraad 

Het Centraal Comité van de Wereldraad van Kerken komt vanaf 15 juni bijeen in 

Genève. 

Joris Vercammen (oud-katholiek) en Karin van den Broeke (protestant) zijn onder meer 
lid van dit oecumenisch overlegorgaan. Laatstgenoemde zal vanaf deze bijeenkomst 
ook toetreden tot het Uitvoerend Comité. 

Paus Franciscus bezoekt als eerste paus ook het Centraal Comité. Dat zal zijn op 
donderdag 21 juni. Het bezoek staat gepland in het kader van het zeventigjarig bestaan 
van de Wereldraad, wat daarnaast op 23 augustus in Amsterdam wordt gevierd. 
 
 

 



 

  

60E SEIZOEN 

WELKOM / WILKOMMEN 
R.K. TOERISTENKERK/R.K. TOURIST-KIRCHE 

VROUWENPOLDER 
ONZE LIEVE VROUW VAN DE POLDER 

 

 
 

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


 

Ritthem en Nieuw- en Sint Joosland hebben weer een 

dominee 

Na een periode van anderhalf jaar beschikt de Protestantse gemeente Ritthem 

en Nieuw- en Sint Joosland weer over een eigen dominee. 

Pascal Handschin is met ingang van 3 juni jl. voor 50% benoemd. Ds. Handschin is ook 

verbonden aan het havenpastoraat bij de Mission to Seafarers in Vlissingen-Oost. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

 
 
 

Lezers schrijven 

Geachte eindredacteur, 

Het moet mij van het hart, dat ik de berichtgeving over het geringe vertrouwen in de 
kerken (digitale nieuwsbrief H. Maria Parochie 1 juni 2018) een betreurenswaardig 
voorbeeld vind van onheilsjournalistiek. Je kunt immers de statistische gegevens van 
het CBS ook in een ander licht lezen. Over 2017 is in vergelijking met 2016 het 
vertrouwen van de Nederlanders in het geheel toegenomen in alle instituties waarnaar 
onderzoek is gedaan. Dat is een positieve ontwikkeling, die ik liever voor het voetlicht 
had zien komen dan steeds maar opnieuw het slechte nieuws. Het zou mij iets waard 
zijn wanneer wij als kerkgemeenschap nu juist het goede nieuws (= evangelie) onder de 
aandacht zouden brengen. 

Hartelijke groet, 

W. Hacking, teamleider pastoresteam 

 

Naschrift eindredacteur 

Het betrof ‘slechts’ een feitelijk nieuwsbericht op basis van een persbericht van het 
CBS. Er zijn geen conclusies getrokken, dat kan de lezer best zelf doen. Van 
onheilsjournalistiek is dus in het geheel geen sprake geweest. 



 

 
 

 

 

 

 

 

  

Bedevaart naar Kevelaer 

Al sinds 1719, 299 jaar geleden dus, trekt jaarlijks de processie van Breda en 

omgeving naar Kevelaer. Sinds de jaren '50 gaan er ook pelgrims uit Oost-Zeeuws-
Vlaanderen mee. In Kevelaer wordt Maria vereerd als de “Troosteres der Bedrukten”. 
 
De Broederschap van O. L. Vrouw van Kevelaer Breda eo en Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
organiseert deze bedevaart op dinsdag 7 en woensdag 8 augustus. Twee dagen van 
bezinning, gebed,liturgie, processies en ook gezelligheid. 
 
De kosten voor reis en organisatie bedragen € 25,00. Kinderen onder de 15 jaar krijgen 
€ 10,- korting. Pelgrims uit Zeeuws-Vlaanderen betalen € 31,00. Daarnaast moet u 
rekening houden met de kosten van maaltijden en logies. Dat wordt niet centraal 
geregeld, maar wij helpen u in Kevelaer zo nodig wél met het vinden van een hotel. 
Ieder jaar wordt er in Kevelaer gecollecteerd. De opbrengst dient twee doelen: we 
bestrijden daarmee de onkosten van bedevaart en Broederschap en het grootste 
gedeelte van de opbrengst bestemmen wij dit jaar voor een bijdrage aan de het 
jubileumjaar in 2019! 
 
U kunt voor inlichtingen terecht bij: Broederschap O.L.V. van Kevelaer Breda e.o. en 
Oost-Zeeuws-Vlaanderen: Hanneke Oomen (hannekeoomen@online.nl) 
 

Bron: nieuwsbrief Vicariaat Middelburg 

mailto:hannekeoomen@online.nl


 

 

Maria Ommegang Bergen op Zoom op 24 juni 2018 

Een kleurrijke stoet met paarden, herauten, trommels, zangers, dansers, 

historische figuren, reuzen, soldaten, geestelijken, roepende figuranten, Eva en 
de duivel, praalwagens, een prachtig Mariabeeld. 
 
De niets vermoedende bezoeker zal zijn ogen uitkijken. Bewoners van Bergen op Zoom 
weten veelal wel wat er op deze laatste zondag van juni gaande is. De Maria 
Ommegang trekt dan weer door de historische binnenstad van Bergen op Zoom. Een 
zeer bonte stoet met een grote verscheidenheid aan groepen, figuranten, zangers, 
musici en wagens. In totaal ruim 800 deelnemers die de geschiedenis van Bergen op 
Zoom uitbeelden, fragmenten uit het Oude en het Nieuwe testament en de Zeven 
Vreugden van Maria. 
 
De Maria Ommegang is één van de tradities die in Bergen op Zoom in ere wordt 
gehouden. Ze is een dankstoet ter ere van Maria. De stoet is qua vorm en samen-
stelling gebaseerd op een ommegang zoals die in de middeleeuwen door de straten 
van Bergen op Zoom trok. Het was in 1942 op voorstel van de toenmalige kapelaan 
Ooijens uit Bergen op Zoom om deze stoet, uit dankbaarheid, jaarlijks te laten trekken 
als de stad Bergen op Zoom tijdens de Tweede Wereldoorlog groot oorlogsleed 
bespaard zou blijven. 
 

 
De Middeleeuwse blauwe schuit trekt door de straten van Bergen op Zoom. 

Archieffoto 2016: Sonja de Rooij 

 
 



 

Als de poorten van stadspaleis het Markiezenhof in het stadscentrum van Bergen op 
Zoom op zondagmiddag 24 juni 2018 om precies 15.00 uur open gaan, gaat de Maria 
Ommegang voor de 74e, naoorlogse, keer van start. Het jaarthema is: Met Maria 
danken voor de Vrijheid. 
 
De stoet is gratis te bezoeken. Voor mensen die niet goed langs de route kunnen staan 
bestaat de mogelijkheid om (ook gratis) een stoel op de Grote Markt te reserveren. U 
moet dan uiterlijk 23 juni een mail sturen naar secretaris@mariaommegang.nl 
 
Meer informatie over de Maria Ommegang vindt u op: www.mariaommegang.nl 
 
 

Bron: nieuwsbrief Vicariaat Middelburg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:secretaris@mariaommegang.nl
http://www.mariaommegang.nl/


 

 

Het is onmogelijk om iemand te vergeten, 
die zoveel gaf om te herinneren 

 
Vrijdagavond 15 juni organiseert 

Uitvaartverzorging H. Jobse in de tuin 
van het centrum aan de Bachweg 2 in 
Middelburg ‘Concert in memoriam’.  
 
Muziekvereniging Onda en 
uitvaartspreekster Annemieke Lobik 
verlenen hun medewerking aan dit 
concert. 
 
Herdenken en herinneren zijn twee heel 
persoonlijke zaken. Zo zal de een zijn 
geliefde die door de dood is ontvallen 
herdenken en een ander herinnert 
degene die vermist is en nooit is 
teruggevonden en weer een ander zal 
denken aan hen, die wereldwijd sterven 
of gestorven zijn door natuur-, 
oorlogsgeweld of terrorisme. Juist dit 
maakt het samenkomen tijdens deze 
avond zo bijzonder. 
 
De avond begint om 19.30 uur. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volgende week in deze nieuwsbrief 

Wel eens overwogen om een weekend te verblijven in een klooster? Dat kan. In onze 

volgende nieuwsbrief gaan we er aandacht aan besteden. 
 
En houdt u van fietsen? Dan hebben we, zowel binnen als buiten de provincie, een 
aantal fietstochten langs zogenoemde ‘groene kerken’. Ook daarover leest u volgende 
week in deze nieuwsbrief. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
■ Zondag 17 juni (10.00 uur) 

Bisschop mgr. Jan Liesen gaat 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. 

 
■ Zaterdag 23 juni (16.00 – 17.15 uur) 

Een Noors fanfarecorps geeft een concert in de H.H. Petrus- en Pauluskerk 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/ 

 

 
Het zou in de wereld heel wat vrediger toegaan 

als men minder op elkaar zou letten 
maar meer op elkaar zou passen!!

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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