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Caritascollecten in juni 

Traditioneel collecteert Caritas altijd in het eerste weekeinde van de maand, 

zo ook op zaterdag 2 en zondag 3 juni, ditmaal de zondag van de diaconie. 

Ter gelegenheid daarvan hebben in Domburg, Middelburg en Vlissingen leden van 
het Caritasbestuur de voorbeden en overweging uitgesproken. Zij hebben daarin ook 
uitgelegd wat Caritas allemaal doet. 

Op de zondag voor de diaconie is opgehaald in Domburg: € 89,-, in Middelburg € 
282,46, in Vlissingen € 102,30 en op zaterdagmorgen in Zorgcentrum Ter Reede in 
Vlissingen € 30,75. Deze bedragen worden doorgestuurd naar het bisdom Breda en 
worden gebruikt voor wereldwijde projecten. 

Alle gevers hartelijk dank. 

 



Geslaagd! 

Deze week kwam de uitslag. Voor alle geslaagden: 

 

 

Hartelijk gefeliciteerd! 



60E SEIZOEN 

WELKOM / WILKOMMEN 
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1 JULI 2018 

FEESTELIJKE EUCHARISTIEVIERING 

VOORGANGER BISSCHOP LIESSEN VAN BREDA 

MMV ZANGKOOR L’ESPRIT  

 

 

WWW.FACEBOOK.COM/TOERISTENKERKVROUWENPOLDER 

FORT DEN HAAKWEG  44  

4354 AE VROUWENPOLDER 
VOLDOENDE PARKEERGELEGENHEID 

(BETAALD PARKEREN / GEBÜHRENPFLICHTIGER PARKPLATZ) 



Groene Kerkenroute op zaterdag 23 juni 2018 

Geniet van de natuur en neem een kijkje in de keuken van diverse Groene 

Kerken. GroeneKerkenactie organiseert de ‘GroeneKerkenroute’: vijf regionale 
fietsroutes langs diverse Groene Kerken op zaterdag 23 juni. Samen fietsen we 
de zomer in! Doet u mee? 

Voor de allereerste keer stellen de Groene Kerken hun kerken een dag lang open 
om u als bezoeker met het thema duurzaamheid kennis te laten maken en te 
inspireren. 

De 5 routes die GroeneKerkenactie heeft uitgezet lopen door prachtige dorpjes en 
het typisch Nederlandse landschap. Uiteraard wordt u na de nodige inspanning van 
het fietsen bij de Groene kerken op de route hartelijke ontvangen door een gastheer 
of gastvrouw. Bij elke kerk wordt een duurzame actie getoond en ontvangt u 
een heerlijke biologische versnapering. 

Geef u nu op voor één van de 5 fietsroutes. Ga er alleen op uit, of samen met 
familie- of gemeenteleden. Meedoen? Klik op ‘Ik fiets mee’ en laat ons weten welke 
route u wilt fietsen, wie u meeneemt en hoe we u kunnen bereiken. 

 Meedoen? Klik om u aan te melden: Ik fiets mee! 

Routes GroeneKerkenroute 

Maak kennis met Groene Kerken. Bij elke kerk kunt u even op adem 
komen en maakt u kennis met 1 duurzame actie. Deze routes gaan we fietsen: 

 

 

Route 1: Eindhoven 

Een route voor de fietsliefhebber. Deze 
route legt circa 50 kilometer af langs 6 
gemeenschappen door de Brabantse 
natuur. Vertrek- en eindpunt is station 
Eindhoven. Tijdens de route wordt 
onder meer een pitstop gemaakt bij de 
Johanneskerk en Emmaüskerk te 
Eindhoven en bezoeken we de Isn 
Fatih Moskee, de Hoogstraat-
gemeenschap en gemeenschap de 
Hooge Berkt in Bergeijk. Wees gerust, 
voor fietsers met een wat kleiner 
uithoudingsvermogen is het ook 
mogelijk een verkorte versie van de 
route af te leggen. 

  

  

https://www.groenekerken.nl/groenekerkenroute/aanmelden-groenekerkenroute-2018


 

 Route 2: Wageningen 

Een gedeelte van deze fietstocht legt u 
af door langs rivier de Nederrijn te 
fietsen. Een mooi stukje Hollands 
glorie. 
Deze Gelderse route van 30 kilometer 
begint en eindigt bij station Ede-
Wageningen en passeert de Grote 
Kerk en Arboretumkerk in hartje 
Wageningen en de Veluwse kerken in 
Renkum en Bennekom. 

 

 

  

Route 3: Haarlem 

Dé fietstocht met allure en cultureel 
genot. Deze GroeneKerkenroute van 
36 kilometer centreert zich rondom 
Haarlem; een eeuwenoude Noord-
Hollandse stad met de duinen en het 
strand als achtertuin. We gaan langs 
bij de groene kerken in Bloemendaal, 
Bennebroek, Hoofddorp en Heemstede 
en sluiten de route af met een bezoek 
aan de Selimiye moskee in Haarlem. 
Een variëteit aan groene 
gemeenschappen en duurzame acties! 

   

 

 Route 4: Assen 

De provincie van de veengrond, 
hunebedden en Drentse worst. Deze 
route van 54 kilometer is uitgezet voor 
de echte doorzetter en focust zich 
rondom de provinciehoofdstad Assen. 
Ook in het noorden maken diverse 
groene kerken zich hard voor 
schepping en natuur. De kerken die we 
bezoeken in Assen, Peize en Eelde 
laten je kennis maken met hun 
duurzame activiteiten en zetten graag 
hun deuren graag voor u open. 



 

 

 Route 5: Middelburg 

In de Middeleeuwen kwam de 
Zeeuwse bevolking voornamelijk rond 
van de ambachtelijke zoutproductie. 
Nog steeds kunt u genieten van de 
zilte zeelucht tijdens de Groene 
Kerkenroute van 32 kilometer op 
Walcheren. Start in Middelburg, om 
vervolgens kennis te maken met de 
Evangelische Gemeente De Wijngaard 
in Oost-Souburg. Vervolg de fietstocht 
naar de pittoreske dorpskerk in 
Koudekerke en bezoek ten slotte de 
protestantse gemeente in kustplaats 
Oostkapelle. 

 Meedoen? Klik om u aan te melden: Ik fiets mee! 

 

 

 

 

 

 

Lief en leed 

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

 
Overleden 

Maatje van ’t Westeinde op 7 juni 2018 

Huub Fritschy op 9 juni 2018 

Kees Roovers op 10 juni 2018 

 

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

 

 

https://www.groenekerken.nl/groenekerkenroute/aanmelden-groenekerkenroute-2018


Aanbod: doe mee met een kloosterweekend 

Vanaf 1 juli 2018 biedt de Franciscaanse Beweging kloosterweekenden aan. 

Tijdens die weekenden verblijf je in een franciscaans klooster en leef je mee op 
het ritme van de broeders en zusters. Tussen de gebeden en maaltijden door 
maak je kennis met, of verdiep je je verder in het leven van Franciscus en Clara 
van Assisi. Het ruime aanbod aan kloosterweekenden is verdeeld in 
introductie- en themaweekenden. 
 
Tijdens de introductieweekenden maak je je samen met de andere deelnemers 
(maximaal 9) op een laagdrempelige manier bekend met het leven van Franciscus. 
Wie was die man? Wat bewoog hem? Waar lag zijn diepste verlangen? En hoe kan 
zijn levenswijze ons in de 21e eeuw nog inspireren? Daarbij gaat het niet zozeer om 
kennisoverdracht, maar veel meer om het beleven en ervaren van zijn nalatenschap. 
De twee begeleiders zorgen dat het weekend in goede banen geleid wordt en geven 
sturing aan de gesprekken en verdieping. 
 
Voor hen die al meer bekend zijn met 
het leven van Franciscus worden er 
themaweekenden georganiseerd. 
Tijdens die weekenden staat er één 
thema uit de franciscaanse spiritualiteit 
centraal. Denk bijvoorbeeld aan: 
Zoeken naar God, Verbondenheid 
ervaren, Vrede ontdekken, Schepping, 
Leven in Eenvoud, Spiegelen aan 
Clara, Franciscus in je Werk. Meer 
informatie over die thema’s lees je hier. 
 

 
Foto: Franciscaanse Beweging 

 

In de loop van een jaar worden verschillende thema’s aangeboden. Je kunt 
naar eigen inzicht deelnemen. 
 
De Kloosterweekenden bij de Franciscaanse Beweging zijn een voortzetting van het 
oriëntatiewerk dat 40 jaar geleden door de kapucijnen is opgezet. Omdat er sinds 
2015 geen kapucijnenkloosters meer zijn die voor meerdere dagen gasten kunnen 
ontvangen, worden de weekenden nu gehouden bij de zusters clarissen en de 
minderbroeders franciscanen. 
 
De organisatie komt per 1 juli in handen van een groep gemotiveerde en bevlogen 
vrijwilligers die onderdak hebben gevonden bij de Franciscaanse Beweging. De 
Franciscaanse Beweging is blij dat ze op deze manier bij kan dragen aan de 
verspreiding van het franciscaanse gedachtengoed in Nederland en mensen de 
mogelijkheid kan bieden kennis te maken met het kloosterleven dat nog steeds 
levend is. 
 
Voor meer informatie over de kloosterweekenden klik op www.kloosterweekend.nl. 
Een overzicht van de komende weekenden vindt u in de agenda. 
 

Bron: nieuwsbrief Custodie Zeeland van de Franciscaanse Beweging 

Abonneren op deze gratis nieuwsbrief? Stuur een mail naar 

custodiezeeland@gmail.com 

https://www.kloosterweekend.nl/kloosterweekend/themaweekenden/
https://www.kloosterweekend.nl/kloosterweekend/themaweekenden/
http://www.kloosterweekend.nl/
https://www.franciscaansebeweging.nl/activiteiten
mailto:custodiezeeland@gmail.com


 

Zeezondag 24 juni 
 

Zondag 24 juni is het weer Zeezondag. Dan wordt er extra aandacht 

geschonken aan de zeevarenden. 
 
In Vlissingen is er die zondag een dienst in de Sint Jacobskerk waar de havenpastor 
en de predikant van de PKN  in voorgaan. Het Scheldeloodsenkoor verzorgt de 
muzikale bijdrage evanals Jos Vogel, die het orgel bespeelt. 
 
Tijdens de dienst zal er stil worden gestaan bij het leven van de zeevarenden die 
maanden van huis zijn om hun werk te kunnen doen. In de haven van Vlissingen 
staat het Zeemanshuis, de Mission to Seafarers. Daar kunnen ze terecht om even 
niet met hun werk bezig te zijn. We hopen dat velen van u deze Zeezondag met ons 
mee komen vieren. 
 
De dienst begint om 9.30 uur. 
 

 

 

 

 

Uitvaartverzorging H. Jobse  0118  46 22 05 

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



 

 

 

 
 

 

 

In onze volgende nieuwsbrief 

In de nieuwsbrief die vrijdag 22 juni verschijnt besteden we in ieder geval 

aandacht aan het zestigjarig bestaan van de toeristenkerk Onze Lieve Vrouw van 

den Polder in Vrouwenpolder. 

Op zondag 1 juli zal onze bisschop mgr. Jan Liesen celebrant zijn in een bijzondere 

jubileumeucharistieviering. 

 

 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
■ 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 alsmede 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 zekerste middel om een kind ongelukkig te maken 

is het er aan te laten wennen alles te krijgen!!

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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