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Gewijzigde openingstijden secretariaten tijdens vakantie 

Gedurende de schoolvakanties (vanaf 9 juli tot en met 19 augustus) zijn de 

openingstijden van de secretariaten van Middelburg en Vlissingen aangepast. 
 
Middelburg 
Het secretariaat in Middelburg is gedurende het vakantieseizoen iedere dinsdag- en 
donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur geopend. 
 
Vlissingen 
Het secretariaat in Vlissingen is geopend iedere woensdag- en vrijdagmorgen van 
9.00 – 12.00 uur. 
 
De adressen en telefoonnummers vindt u op de laatste pagina van onze 
nieuwsbrief. Wanneer het parochiesecretariaat gesloten is, kunt u altijd 
telefonisch een boodschap achterlaten. 
 
 
 
 

Opbrengsten Caritascollecten in Vlissingen 

Afgelopen weekeinde is de maandelijkse Caritascollecte gehouden in 

Zorgcentrum Ter Reede in Vlissingen. Er werd € 58.14 ingezameld. 
 
In de Onze Lieve Vrouwekerk is vorige week zondag gecollecteerd. Hier werd  
€ 81.15 op de collecteschaal gelegd. Beide opbrengsten waren bestemd voor de kas 
van Caritas binnen onze parochie. 
 
Alle gulle gevers: dank u wel. 
 
 
 



 

 
 

 

Uitvaartverzorging H. Jobse  0118  46 22 05 

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

 

 

 
 



 

Omer Gielliet toertocht 2018 

Gedurende dit zomerseizoen 2018 is het mogelijk een toertocht te maken langs 

vijf mooie locaties in de drie Vlaanderens: Zeeuws-Vlaanderen, West-Vlaanderen 

en Oost-Vlaanderen. Daar zijn ongeveer 170 houten beelden van de vorig jaar 

overleden priester en beeldhouwer Omer Gielliet bijna gratis te bezoeken. Een 

toertocht van zo’n 55 kilometer verbindt de locaties. 

 

Sint Baafskerk Aardenburg (dinsdag-zaterdag 13.30-17 uur. Meer info: 

0627850061, Weststraat 22, 4527BT Aardenburg, www.pknaardenburg.nl, 

info@pknaardenburg.nl 

In deze prachtige kerk met een schip in Scheldegotiek en een koor in Kustgotiek vindt 

een grote herdenkingsexpositie plaats met een 45-tal werken uit Zeeland, Noord-

Brabant en Oost-Vlaanderen. Het grootste werk meet 2 meter, het kleinste de ‘asperge-

Maria’ nauwelijks 20cm. Dit laatste werkje is een van de eerste beeldjes nog gesneden 

met een mesje. Het laatste onvoltooide meesterwerk is de ‘Waterdrager’, dat een 

bijzondere voltooiing kreeg door Metin Yavuz. Bijzonder is ook een ‘replica’ van de 

‘Salzburger immigranten’, dat later dit jaar een oud, verweerd beeld van Omer in het 

buitengebied van Breskens zal vervangen  en eerst hier wordt tentoongesteld. 

 

Sint Barbarakerk Breskens (dinsdag-zaterdag 10-12 en 13.30-16.30 uur. Meer info: 

tel. (0031)117381587 of 0117382186, Europastraat 9, 4511GT Breskens, 

andreaswzvl@kpnmail.nl, www.andreas-wzvl.nl 

In deze als noodkerk (1950) gebouwde kerk van architect Mol is een permanent 

aanwezige collectie van topwerken van Omer Gielliet, die hier van 1969 tot 2009 

pastoor was. In totaal kunt u hier 49 houten sculpturen aan de buitenzijde van de kerk 

zien (altijd te bezichtigen). En in de kerk tijdens de openingsuren kunt u nog eens 35 

werken bekijken. In de Wereldwinkel kunt u het boek ‘Waterdrager’ kopen, waarin u een 

keur aan beeldhouwwerken gecombineerd ziet met zijn evenzo prachtige verhalen en 

gedichten. 

 

Sint Eligiuskerk, Oostburg (woensdag-zaterdag 11-17 uur en op afspraak in juli en 

augustus. Meer info: tel. 0117-453374/453187/440218, Sint Eligiusplein 17, 4501CS 

Oostburg, andreas-wzvl@kpnmail.nl, www.andreas-wzvl.nl. 

In dit topwerk van wederopbouwarchitectuur van architect Mol uit 1949 zijn vijf 

topwerken te zien van Omer Gielliet, in de kerk waar hij tot 1967 kapelaan was. Het 

eerste grote monumentale topwerk uit 1967  ‘Vaart’ is zichtbaar boven de ingang van de 

dagelijks toegankelijke bidkapel. Vier andere permanent aanwezige meesterwerken zijn 

de Sint Andreas, Maria met geknakt hoofd, Maria rond het Tau-teken en de doopvont. 

Bewonder de tentoonstelling van wandtapijten van Dineke van der Vlis, een 

bewonderaar van Omer, met als titel: ‘Kies dan het leven’.   

 

mailto:info@pknaardenburg.nl
http://www.andreas-wzvl.nl/
http://www.andreas-wzvl.nl/


 

Omer Gielliet-tuin van het Convent Santa Clara in Middelburg, Vlaanderen 

(dinsdag/woensdag en vrijdag/zondag van 10.00-22.00 uur. Meer info: tel. 

0032494511409, facebook, Kloosterstraat 22, 9992 Middelburg (België). 

In een schitterend kader van een middeleeuws Sint Claraklooster komen de werken van 

Omer Gielliet ten volle tot hun recht in de mooie kloostertuin. Bovendien is het 

restaurant uitnodigend vanwege zijn kwaliteitsvolle aanbod van gerechten en zijn 

evocatieve sfeer. U kunt hier werken van Omer Gielliet bekijken gerelateerd aan de 

Franciscaanse spiritualiteit. Te zien: Het Zonnelied van Franciscus van Assisië (7 

werken) 2014, Sint Clara 2008, Sint Clara 2010, Piëta (even verderop in het dorp voor 

de pastorie) 2002. 

Omer Gielliet-Kapel in Knokke. Alleen op afspraak. Meer info: tel. 003250601288, 

Albertlaan 42, 8300 Knokke, goedegodskerk@skynet.be, degoedegodweebly.com 

Gelegen op de grens van het oude dorp Knokke met de prachtige groene villawijk ‘Het 

Zoute’ toont deze kleine kapel de behoefte aan een nieuwe vorm van religieus beleven. 

Vlakbij gelegen is het Museum voor Religieuze Kunst, de Bidkapel en de Bibliotheek 

voor Religieuze Literatuur. Al deze zaken zijn onderdeel van de in 2012 gestichte 

Goede Godskerk, die ook onderdak biedt aan thuislozen. Te zien: Kruisweg (14 

werken) 2004, Preekstoel 2004, Kruis. 

  

Lief en leed 

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

 
Overleden 

Mevrouw Rosa Cornelissen-Lansu op 29 juni 2018 

 

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

 

 
 
 

Katrien van de Wiele gaat Jeanine Heezemans vervangen 
Pastoraal werkster Katrien van de Wiele gaat vanaf 1 september haar collega Jeanine 
Heezemans van de H. Pater Damiaanparochie vervangen. Zoals we al eerder meldden 
gaat Jeanine Heezemans op die datum met vervroegd pensioen. 
 
Katrien van de Wiele is nu nog werkzaam op Zeeuws Vlaanderen, maar vervangt al 
enige tijd voor een dag in de week de zieke Ria Mangnus. Haar genezingsproces 
verloopt overigens voorspoedig! 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Hartelijk dank 

Een handdruk, een kaartje, een brief, een e-mail, een woord een gebaar. 

 

Hartelijk dank voor alle blijken van medeleven, vanuit de hele parochie, na het 
overlijden van onze oudste dochter Hermanda. 
 
Zij mocht maar een leeftijd bereiken van 51 jaar na een langdurige ziekte. Ze heeft een 
strijd geleverd die eigenlijk niet te overwinnen was. 
 
Nogmaals onze hartelijke dank voor uw steun, het geeft ons de kracht om ondanks alles 
weer verder te gaan. 
 
Bep en Gerard Wortman 



 

 

Thuisprogramma Wereldjongerendagen januari 2019 op 
Ameland 

In 2019 vinden de Wereldjongerendagen (WJD) plaats in Panama. Omdat dit 

grootste Rooms-Katholieke jongerenevenement ter wereld dit keer van 25 tot 27 
januari wordt gehouden en de reis naar Panama kostbaar is, organiseert Jong 
Katholiek ook een programma voor thuisblijvers. Dit programma krijgt de titel 
WJD@home en zal plaatsvinden op Ameland van 25 tot 27 januari 2019. 

Het thema van deze WJD@home is net als voor de WJD in Panama: ‘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. 

Jong Katholiek ziet diverse redenen waarom jongeren, met name in de schoolleeftijd 
niet mee kunnen naar Panama, ook al hebben ze interesse. De reis is ver en duur en 
deze WJD vallen niet in een schoolvakantie. Vandaar dat voor de reis naar Panama 
vanaf het begin is gedacht aan jonge, werkende professionals die tijdens hun reis naar 
Panama verschillende streams of keuzeprogramma’s kunnen volgen die aansluiten bij 
hun belevingswereld. Voor jongeren die hier niet bij kunnen aansluiten om welke reden 
dan ook is er dus het thuisblijfprogramma. Jongeren tussen 16 en 30 jaar zijn welkom, 
de kosten bedragen € 75,-. Aanmelden tot 20 december. Alle informatie op wjd.nl 

 

 
 

http://wjd.jongkatholiek.nl/artikelen/beleef-de-wjd-vanaf-ameland/


 

 

Kardinaal Tauran, president van de Pauselijke Raad voor 

Interreligieuze Dialoog, overleden 

Kardinaal Jean-Louis Tauran, sinds 2007 voorzitter van de Pauselijke Raad voor 
de Interreligieuze Dialoog, is donderdag in een ziekenhuis in Connecticut op 75-
jarige leeftijd overleden. De kardinaal was sinds 20 december 2014 camerlengo, 
de tijdelijke beheerder tussen het overlijden of terugtreden van een paus en de 
keuze van diens opvolger. En hij was het die eerder, op 13 maart 2013, als 
kardinaal protodiaken met de woorden Habemus papam de verkiezing van 
kardinaal Jorge Mario Bergoglio tot paus Franciscus aan de wereld bekend 
maakte. 

Tekst: drs. Berry van Oers, Katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog. 

Kardinaal Tauran was een van de belangrijkste en meest invloedrijke kerkleiders van de 
afgelopen decennia. Zijn ervaring als diplomaat in Libanon spoorde hem aan om zich te 
ontpoppen tot discrete bruggenbouwer tussen de verschillende godsdiensten. Als 
diplomaat was hij van dichtbij getuige van de val van de Muur, de akkoorden van 
Helsinki, de oorlogen in de Balkan en de Golf, maar ook van de opkomst van 
moslimextremisme. 

In plaats van te spreken over een botsing van beschavingen zouden wij beter spreken 
over botsing van onwetendheid, vond kardinaal Tauran. “De interreligieuze dialoog, en 
vooral met de islam, is van essentieel belang voor de toekomst van de mensheid. De 
mens heeft God als horizon van zijn bestaan verloren. Daardoor dreigt hij op de knieën 
te vallen voor eender welke afgod. Het probleem van deze wereld is niet het atheïsme, 
maar het achternalopen van valse goden. Maar met een hart en verstand kunnen wij de 
wereld redden.” 

Bescheiden maar fel 

Ik maakte kardinaal Tauran mee tijdens Europese conferenties over interreligieuze 
dialoog. Hij was een bescheiden man maar een fel voorvechter van vrede en 
rechtvaardigheid en de toenadering en samenwerking van de godsdiensten. In de 
aanbeveling van mijn boek ‘In Dialoog’ over de visie van de katholieke kerk op dialoog 
en samenwerking schreef hij: “Het is te hopen dat door lezing en verdieping van de 
inhoud van deze publicatie de lezers meer geneigd zijn om de interreligieuze dialoog te 
promoten. De Katholieke Kerk is er van overtuigd dat ‘dialoog niet een optie is maar een 
vitale noodzakelijkheid waarvan in hoge mate onze toekomst afhangt’ (Benedictus XVI, 
25-9-2006). Begonnen vijftig jaar geleden met de verklaring Nostra aetate gaat ze door 
op het pad van respect en vriendschap aangemoedigd door Paus Franciscus”. 

Bron: RKKerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

https://www.rkkerk.nl/publicaties/dialoog-mensen-godsdiensten-en-levensbeschouwingen/


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

■ 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. 

 
■ Zondag 18 november 
 Werelddag van de armen. 
 

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. 

 
 
 
 

 
Kleinigheden maken samen 
de som van het leven uit!!

http://wjd.jongkatholiek.nl/


 

 

 

INFORMATIE H. MARIA PAROCHIE 
 

website: www.rkwalcheren.nl 
 
Openingstijden secretariaten 
Parochiekern Middelburg 
Dinsdag en donderdag 
09.30-11.30 uur  
Telefoon: 0118 - 612860 
Lombardstraat 1 
4331 AA  MIDDELBURG 
secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl 
 
 
Parochiekern Vlissingen 
Woensdag en 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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