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Nieuws van het parochiebestuur 

In de laatste vergadering van ons parochiebestuur is weer een aantal 

onderwerpen besproken. De redactie licht er een aantal uit. 
 
Parochieplan 
Bij het parochieplan hoort een aantal onderdelen. Dat kan worden nagelezen op de 
website van de parochie: www.rkwalcheren.nl  Een van de hoofdstukken gaat over 
de gebouwen. Alle gegevens daarbij worden door het parochiebestuur in een kort 
document samengevat, zodat het past binnen het format dat is afgesproken met de 
H. Pater Damiaanparochie. Ook zij maakt een document voor alle gebouwen. 
 
Inspectie buitenkant 
Wanneer u binnenkort mensen op het dak van de kerk of pastorie in Middelburg ziet 
lopen, dan is dat voor een reguliere inspectie van de gebouwen. Met het 
inspectierapport kan beoordeeld worden welk onderhoud noodzakelijk is, wanneer 
het uitgevoerd moet worden en hoe duur dat onderhoud aan kerk en pastorie zal zijn. 
 
Financiën 
De jaarcijfers over 2017 zijn inmiddels beoordeeld door de kascontrolecommissie 
van de parochie. Van de kascontrolecommissie heeft het parochiebestuur 
goedkeuring gekregen. De commissie heeft het bestuur voorts enkele suggesties ter 
verbetering voorgelegd. Die zullen ter harte worden genomen. 
 
 
 

 

 

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

 
 

http://www.rkwalcheren.nl/


 

Parochievrijwilligers denken mee met parochiebestuur 

De bespreking van het concept vrijwilligersbeleidsplan van de H. Maria 

Parochie Walcheren blijkt enkele tientallen reacties opgeleverd te hebben. 
Conclusie:  parochievrijwilligers denken dus mee met het parochiebestuur. 
 
 
Tekst: Peter Vrancken 
 
 
Het eerste concept van het beleidsplan werd enkele maanden geleden al aan de 
coördinatoren van de werkgroepen voorgelegd. Daarop volgden veel wijzigings-
voorstellen, die overigens niet alle werden overgenomen. Hoeveel reacties exact 
werden aangeleverd weet secretaris Jac van Damme niet. ,,Een behoorlijk aantal.’’ 
Twee-derde daarvan was afkomstig van de coördinatoren van de meer dan vijftig 
werkgroepen die de parochie rijk is. 
 
Het tweede concept werd gisteravond 
in het parochiehuis in Vlissingen 
besproken. De timing hiervan was 
overigens niet gelukkig. Er is een groot 
aantal vrijwilligers op vakantie, 
waardoor een behoorlijk aantal van 
hen niet heeft kunnen inspreken. Toch 
werden ook gisteravond tientallen op- 
en aanmerkingen gemaakt en 
wijzigingsvoorstellen ingediend. Enkele  
daarvan waren ook al in de schriftelijke 
ronde naar voren gebracht, maar toen 
nog afgewezen. 
 
‘Samen kerk-zijn in optima forma’, 
luidde de aanhef van het beleidsplan. 
Een van de (slechts twaalf) aanwezige 
vrijwilligers ging er dieper op in en 
toonde aan de hand van enkele 
treffende voorbeelden aan, dat deze 
aanhef een breder aspect moest 
hebben dan alleen de parochie. Hij 
wees met name naar de rol van het 
bisdom en de bisschop. ,,Ik word echt 
allergisch van top-down.’’ 
 
 
 
 

 
 

 
Vaststellingsprocedure 
Alle afgesproken wijzigingen worden de komende tijd verwerkt. In augustus of 
september vindt definitieve vaststelling door het paqrochiebestuur plaats, nadat het 
gehele plan op verzoek van een van de insprekers tevoren nog een keer juridisch is 
getoetst. 
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Werkgroep Ter Reede blinkt ook uit in creativiteit 

De R.K. Werkgroep Ter Reede is niet alleen betrokken bij de wekelijkse 

videring in dit mooie zorgcentrum in Vlissingen  op de zaterdagmorgen. Leden 
van de werkgroep zorgen er ook voor dat bewoners van Ter Reede en andere 
zorgcentra naar de vieringen worden gebracht en na afloop weer naar huis 
worden gebracht. 
 
En voor de jarige bewoners wordt ook gedacht. Want zij krijgen altijd een door de 
leden zelf gemaakte felicitatiekaart, die voor de uitreiking een plekje heeft gehad op 
het altaar tijdens de wekelijkse viering. 
 
Afgelopen woensdag was de werkgroep weer bijeen om zelf felicitatiekaarten te 
maken. Niet alleen een gezellige bijeenkomst, maar ook het tonen van de creativiteit 
waarmee de kaarten worden gemaakt. Hieronder een fraai voorbeeld ervan. 
 
 

 
Foto: Margreet den Beer 

 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 
 
 

Dominee Klaas Hendriks overleden 

Afgelopen dinsdag is op 70-jarige leeftijd dominee Klaas Hendrikse 

overleden. Hendrikse was tot 2012 gedurende dertig jaar predikant in de 
Koorkerk in Middelburg alsmede in Zierikzee. Hij was al een tijd ziek. 
 
Ds. Hendrikse heeft veel voor de koorkerk betekend. Hij baarde veel ophef als auteur 
van het boek Geloven in een God die niet bestaat. 
 
De afscheidsdienst wordt dinsdag, 3 juli, gehouden in de koorkerk in Middelburg, 
aanvang: 13.15 uur. Aansluitend  wordt ds. Hendrikse begraven op de Algemene 
begraafplaats in Middelburg aan de Westelijke oude Havendijk 3 in Middelburg.

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

Noors muziekkorps gaf concert in Petrus en Pauluskerk 

Het Uilensaker Skolekorps uit Noorwegen heeft afgelopen zondag, 23 juni, 

een muzikale rondwandeling gemaakt door Middelburg. Daarna is er door het 
korps een concert gegeven in de R.K. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg. 
 
 
Tekst en foto’s: Wim Rombouts 
 
 
Het korps bestaat uit leden in de leef tijd van 13 tot en met 18 jaar. Het concert-
programma bestond uit vele werken, waaronder melodieën uit een drietal musicals. 
Het was een mooi concert, welke met veel applaus is ontvangen. Het geheel maakte 
deel uit van het jaarlijkse muzikale uitstapje van het koor. Ditmaal was de keus 
gevallen op Nederland, te weten Zeeland. 

 
 

 



 

 

 

Uitvaartverzorging H. Jobse  0118  46 22 05 

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

 
 

 
Boeken- en platenmarkt in Roosendaal 

Vandaag, vrijdag 29 juni en morgen, zaterdag 30 juni wordt in de Sint 

Josephkerk (Sint Josephstraat 2) in Roosendaal een indrukwekkende boeken- en 
platenmarkt gehouden. 
 
Deze enorme markt in de Sint Josephkerk op vrijdag 29 juni van 18.00 uur tot 20.00 uur 
en zaterdag 30 juni van 10.00 uur tot 13.00 uur en wordt al méér dan 20 jaar 
georganiseerd. Honderden meters boeken, tientallen meters cd's, dvd's, elpees en 
singles worden gesorteerd en overzichtelijk aangeboden tegen hele leuke prijsjes. Een 
mooie gelegenheid om voor uzelf of een ander iets te kopen voor de vakantie. De 
opbrengst is voor het onderhoud en de inrichting van de Sint Josephkerk en de 
pastorie. 
 
Als u even wilt gaan zitten om te bekomen van verbazing, dan is er de koffiehoek met 
uitzicht op de andere koopjesjagers. Tevens kunt u dan op uw gemak de mooie 
binnenkant van de monumentale kerk aanschouwen. 
 
Entree en parkeren is gratis.  
 
 

Bron: nieuwsbrief Norbertusparochie; redactionele bewerking: Peter Vrancken 



 

Caritascollecte ditmaal voor eigen kas 

Komende zondag is het de eerste zondag van de maand. Zoals gebruikelijk is er 

dan in de parochiekernen Middelburg en Vlissingen een Caritascollecte. In zowel 
Vlissingen als in Middelburg is de collecte deze keer bestemd voor de eigen kas. 
 
In de vieringen van 3 juni hebben bestuursleden van Caritas verteld hoe we mensen op 
verschillende manieren proberen te ondersteunen. Het geld dat in de eigen kas komt 
wordt gebruikt voor mensen in onze directe omgeving. 
 
Caritasondersteuning heeft altijd te maken met een maatschappelijke oorzaak, omdat 
de samenleving bepaalde groepen mensen in de kou laat staan. Daarmee verklaart 
Caritas zich solidair. Dit is geen strenge regel, maar een raamwerk, waarbinnen je de 
aanvraag om geld kunt bespreken. Het komt er op neer: als niemand meer een mens-
in-nood helpt, zou de Caritas die hulp op zich kunnen nemen. 
 
Deelnemen aan het werk van Caritas is een hele concrete invulling van het je 
bekommeren om anderen. Om ons werk te kunnen doen zijn we op zoek naar een extra 
bestuurslid. U kunt voor informatie bij de bestuursleden of onderstaand emailadres 
terecht. 
 
Heeft u een suggestie, hulpvraag of verzoek voor ons: laat het ons weten. 
E: caritas@rkwalcheren.nl 
 

 

 

 
 

 

mailto:caritas@rkwalcheren.nl


 

,,Voor een kratje bier de kerk geschilderd…..’’ 

Vorige week bracht ik, samen met Lisanne Jacobs, coördinator van de 

werkgroep Vastenaktie van onze parochie, een bezoek aan Stefan Mes, die even 

terug is van zijn Foundation Boukarabou in Gambia. Daarover zult u de komende 

maanden zeker meer lezen in deze digitale nieuwsbrief. 

 

Tekst: Peter Vrancken 

 

Stefan Mes is inmiddels sinds kort ook geabonneerd op deze nieuwsbrief en na zijn 

eerste kennismaking met dit digitale medium, schreef hij ons het volgende . 

Mijn complimenten voor de nieuwsbrief, ziet er keurig uit. Ook bijzonder dat het 
toeristenkerkje Vrouwenpolder nu 60 jaar bestaat. Waarschijnlijk is nog wel bekend, dat 
mijn ouders hier jaren koster zijn geweest. Ook heb ik in 1981, met vrienden, voor 'n 
kratje bier 't kerkje geschilderd. Ik heb er mooie herinneringen aan overgehouden. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Nieuwe oproep aan parochies om mee te doen met 
Kerkproeverij/Back to church 

 

Parochies worden via de 

bisdommen opgeroepen om in 2018 
mee te doen aan Kerkproeverij/Back 
to church, een interkerkelijk initiatief 
om mensen uit te nodigen (weer) mee 
te gaan naar de kerk. Na een 
succesvolle introductie in Nederland 
in 2017 staat voor 2018 het weekend 
van 15 september voor dit project in 
de agenda. De Nederlandse 
bisschoppen willen door middel van 
een brief dit initiatief nogmaals onder 
de aandacht brengen en mee 
aanbevelen. 

 

De Rooms-Katholieke Kerk is vanaf het begin nauw bij de landelijke organisatie van 
Kerkproeverij/Back to church betrokken. Vicaris drs. A. Bultsma, vertegenwoordiger van 
de R.-K. Kerk in de Raad van Kerken, zit op verzoek van de bisschoppenconferentie in 
het kernteam. Mevrouw A. Kruse MA, hoofd pers en communicatie van de bisschoppen-
conferentie is betrokken bij het landelijke communicatieteam. Vorig jaar werd vanuit de 
Raad van Kerken Nederland de oorspronkelijk Engelse actie ‘Back to Church’ geïntro-
duceerd en ruim 20 kerkgenootschappen hebben de handen ineengeslagen om hiervan 
een succes te maken. KRO-NRCV en EO ondersteunden dit initiatief, samen met nog 
een aantal andere kerk-betrokken bedrijven en organisaties. Ook de Nederlandse 
bisschoppen schaarden zich achter het idee om kerkgangers te vragen voor een 
bepaalde zondag mensen uit hun eigen omgeving  –bijvoorbeeld familie, vrienden, 
buren, collega’s–  uit te nodigen een keer mee naar de kerk te gaan. 

Verwelkomend zijn is goed, uitnodigend beter! 

De Back to Church beweging is inmiddels in 17 landen op gang gekomen. De 
onderliggende gedachte is dat er best veel mensen zijn die graag (opnieuw) eens naar 
de kerk zouden willen gaan, maar een te hoge drempel ervaren. In de brief aan de 
parochies staat daarover: ‘Veel parochianen zal dat mogelijk verbazen. Iedereen is toch 
welkom, de deur staat toch open? In de praktijk wordt dat niet zo ervaren. Niet alleen in 
de Katholieke Kerk. Alle deelnemende kerkgenootschappen herkennen dit. Allemaal 
erkennen ze dat de wederzijdse beeldvorming van kerkgangers en niet-kerkgangers 
vaak niet beantwoordt aan de realiteit en een update behoeft. Allemaal herkennen ze 
ook dat iedereen verlangt verwelkomend te zijn, maar dat misschien toch niet zo is. En 
alle betrokken kerkgenootschappen beseffen dat verwelkomend zijn goed is, maar 
uitnodigend beter.’ 

Een persoonlijke uitnodiging maakt het verschil maar dat vraagt van de kerkgangers om 
hun schroom te overwinnen en op de mensen om hen heen af te stappen: “Ga je met 
me mee naar de kerk?”.  



 

Vicaris Bultsma: ,,De actie is al een succes wanneer kerkgangers daadwerkelijk 
anderen hebben uitgenodigd en een geloofsgemeenschap dat kan vieren. Er wordt dan 
gebouwd aan een kerkcultuur die uitnodigend is en daarmee wordt de drempel om 
(weer) een keer naar de kerk te gaan lager. Of er op die uitnodiging wordt ingegaan en 
wat daarvan de gevolgen zullen zijn is vooral in Gods hand. Paulus beschrijft immers al 
hoe hij plantte, Apollos water gaf, maar God zorgde voor de groei (Vgl.  1 Kor. 3,6).’’ 

Gratis brochure kerkgebouw 

Het weekend van 15 en 16 september is uitgekozen als landelijk moment om een Back 
to Church-zondag te houden. Er kunnen andere data gekozen worden, daarin zijn de 
parochies dit keer vrij, maar de publiciteit en ondersteuning is op genoemde data 
gericht. Nieuw dit jaar is dat parochies die meedoen aan de actie een brochure 
ontvangen over het kerkgebouw om uit te delen in de viering van Kerkproeverij/Back to 
church. De brochure laat zien hoe een kerkgebouw is ingericht en wat de betekenis 
daarvan is. De uitgave wordt gratis ter beschikking gesteld in samenwerking met 
katholiekleven.nl en rkkerk.nl en kan kosteloos worden aangevraagd via 
contact@katholiekleven.nl. 

Kijk voor meer informatie op www.rkkerk.nl, www.Raadvankerken.nl  en 
www.Kerkproeverij.nl. Via deze laatste site kunnen parochies zich als deelnemer 
aanmelden. 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:contact@katholiekleven.nl
https://www.rkkerk.nl/?s=Kerkproeverij
http://www.raadvankerken.nl/
http://www.kerkproeverij.nl/


 

 

  

Kies je mooiste item op videokanaal katholiekleven.nl! 

In 2016 startte katholiekleven.nl als videokanaal van de Nederlandse 

bisschoppen. ,,Tijd om de balans op te maken. We verzamelen de mooiste 
verhalen van katholiekleven.nl.” Dit vermeldt de juni-uitgave van de nieuwsbrief 
‘katholiek leven vandaag’. ,,Welke video, foto of podcast is jouw favoriet en 
waarom?’’ 

Onder de reacties worden drie exemplaren verloot van het eerstvolgende nummer van 
‘Kerkelijke Documentatie’. Met daarin onder meer de apostolische exhortatie van paus 
Franciscus ‘Gaudete et exsultate’ (Verheugt u en juicht) over de roeping tot heiligheid in 
de wereld van vandaag. Dit document verscheen in april. 

Projectcoördinator Daphne van Roosendaal legt uit: ,,We zijn als redactie erg benieuwd 
naar de items die het meest worden gewaardeerd. Deze zomer zullen we als redactie 
nadenken over het vervolg van katholiekleven.nl en de programmering in 2019. Daarom 
doen we een beroep op alle volgers van katholiekleven.nl om via een favoriet input te 
geven. We zijn benieuwd welke filmpjes, fotoseries en podcasts die we hebben 
gemaakt het meest worden gewaardeerd en waarom.’’ 

Reageer voor 1 juli 2018. 

• Reageren kan via contact@katholiekleven.nl 
• Download ‘katholiek leven vandaag’ 

 

 

 

 

Lief en leed 

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

 
Gedoopt 

Mathias Schrörs in de H.H. Petrus- en Pauluskerk 

 

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

 

https://www.katholiekleven.nl/wp-content/uploads/2018/06/katholiek_leven_vandaag_2018-02.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
■ 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. U leest 
er meer over elders in deze en de vorige nieuwsbrief. 

 
■ 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. 

 
■ Zondag 22 juli (10.00 uur) 

Mgr. Rob Mutsaerts, hulpbisschop van Den Bosch, gaat voor in de eucharistieviering in 
de toeristenkerk van Zoutelande. 

 
■ Donderdag 30, vrijdag 31 augustus 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. 

 
■ Zondag 12 augustus (10.00 uur) 

Mgr. Rob Mutsaerts, hulpbisschop van Den Bosch, gaat voor in de eucharistieviering in 
de toeristenkerk van Zoutelande. 

 
 

2019 
■ Maandag 22 tot en met zaterdag 27 januari 2019 
 Wereldjongerendagen in Panama. Meer informatie http://wjd.jongkatholiek.nl/ 
 
■ Woensdag 17 april (19.00 uur) 

Chrismamis in de H. Willibrorduskerk van Teteringen. Gastheer is de parochie van de H. 
Augustinus van Hippo. 

 
 
 

 
Het vergt tien keer meer verstand 

een groot fortuin te bewaren 
dan het bijeen te brengen!!

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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