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Pastoor drs. Paul de Maat (78) legt functie neer 
 

In overleg met de bisschop van  

Breda, mgr. Jan Liesen, heeft pastoor 
drs. Paul de Maat besloten met 
ingang van 1 juli 2018 zijn functie als 
pastoor van de H. Maria Parochie 
Walcheren neer te leggen. Wel zet hij 
de priesterlijke taken als ‘priester-
assistent’ voort. 
 
Dat is vanmorgen tijdens de vieringen in 
de Onze Lieve Vrouwekerk in 
Vlissingen, de H.H. Petrus- en Paulus-
kerk in Middelburg alsmede in de 
toeristenkerken van Dishoek, 
Vrouwenpolder en Zoutelande door het 
bestuur van de H. Maria Parochie 
Walcheren bekend gemaakt. 
 
Paul de Maat vierde in 2012 dat hij 12,5 
jaar pastoor was in Zeeland. In 2015 
vierde hij zijn gouden priesterjubileum. 
 
In deze extra nieuwsbrief blikken we 
terug op het afscheid en de loopbaan 
van pastoor Paul de Maat.   

Foto: © Peter Vrancken 
 
 



 

Neerleggen pastoorschap H. Maria Parochie Walcheren en 
benoeming nieuwe pastoor 

Pastoor Paul de Maat heeft op 1 juli 2018 zijn pastoorschap van de H. Maria 

Parochie Walcheren neergelegd. 
 
In gesprekken met  bisschop Liesen was het terugtreden van pastoor De Maat al enkele 
keren aan de orde geweest. Zowel pastoor De Maat als het parochiebestuur waren er 
op voorbereid dat op enig tijdstip het terugtreden als pastoor een feit zou zijn. Toch 
werden zowel pastoor De Maat als het parochiebestuur verrast toen eind juni de 
bisschop schriftelijk aan pastoor De Maat en het parochiebestuur meedeelde dat zijn 
terugtreding als pastoor in werking zou treden per 1 juli 2018. Ook kwam op deze 
datum een einde aan zijn parochievicarisschap van de H. Pater Damiaan Parochie. Wel 
heeft Paul de Maat aan de bisschop aangegeven priesterlijke assistentie te willen 
blijven verlenen. Dit betekent, dat Paul de Maat zal blijven voorgaan in de H.H. Petrus- 
en Pauluskerk in Middelburg en in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen, waarvoor 
wij hem als bestuur zeer erkentelijk zijn. 
 
Pastoor de Maat is in het voorjaar van 2000 benoemd als pastoor van de H. Petrus en 
Paulusparochie en de R.K. parochie Walcheren Zuid . De parochie Walcheren Zuid is 
ontstaan uit een fusie van de Martinusparochie in Oost- en West Souburg, de 
Emmanuelparochie in Pauwenburg en de Onze Lieve Vrouweparochie in Vlissingen,  
Voor deze parochies functioneerde er één pastoraal team. 
 
Op 1 januari 2010 fuseerden de H.H. Petrus- en Paulusparochie en de R.K. Parochie 
Zuid-Walcheren tot de H. Maria Parochie Walcheren. De H. Maria Parochie Walcheren 
vormt sinds 1 januari 2013 een samenwerkingsverband met de H. Pater Damiaan-
parochie. In dit Samenwerkingsverband ‘Boven de Schelde’ functioneert één pastoraal 
team. Het Samenwerkingsverband kent ook een Besturenoverleg, waar tot voor kort 
beide pastoors deel van uitmaakten, evenals de twee vicevoorzitters van beide 
parochies. Ook hebben 2 bestuursleden van beide parochies zitting in het Besturen-
overleg. 
 
Paul de Maat mocht achttien jaar pastoor van onze parochie zijn. In deze achttien jaar 
vierde hij zowel zijn 40-jarig jubileum als 50-jarig jubileum. Tijdens zijn pastoorschap 
zijn er meerdere pogingen ondernomen om te komen tot een oplossing voor de Onze 
Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. Met diverse projectontwikkelaars werden plannen 
ontwikkeld, die uiteindelijk geen doorgang konden vinden. 
 
Dit ging Pastoor de Maat aan zijn hart, evenals onze parochianen. De hoop is nu dat de 
plannen die het parochiebestuur met Vastgoed Dekker ontwikkeld heeft, wel doorgang 
zullen vinden.  
 
Bijbelexegese 
Paul de Maat was bekend om zijn bijbelexegese. Met Andrea Hummelen, emeritus 
pastoraal werker, gaf hij aan geïnteresseerde parochianen bijbelcursussen. 
 
Het bestuur dankt Paul de Maat hartelijk voor zijn jarenlange inzet en hoopt dat hij nog 
een aantal jaren voor zal kunnen gaan in eucharistievieringen binnen onze parochie. 
  
Pastoor Fons van Hees, die reeds sinds 1 oktober 2013  pastoor is van de H. Pater 
Damiaanparochie, is door bisschop Liesen per 1 juli 2018 benoemd tot pastoor van 
onze parochie. Pastoor Van Hees was reeds parochievicaris van onze parochie. 



 

Pastoor Van Hees is geboren in 1950 in Maastricht. Van 1970 toto 1977 is hij archivaris 
geweest aan het Rijksarchief in Limburg. Zijn theologiestudie deed hij aan de 
Universiteit voor Theologie en Pastoraat te Heerlen. Van 1986 tot 1988 was hij 
pastoraal werker in Goes. In 1988 wijdde bisschop Ernst hem in Goes tot priester. 
Van 1992-1996 was hij pastoor in de O.L.V. van Fatimaparochie in Roosendaal, terwijl 
hij daar later pastoor van drie parochies werd. Van 1996-2002 was hij rector van het 
Diocesaan Centrum voor Pastorale Bedieningen en vicaris van bisschop Muskens. Van 
2002-2013 was Fons van Hees pastoor van de Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende 
Bijstand (Paterskerk)-parochie in Roosendaal, later was hij stadspastoor van 
Roosendaal en Nispen. 
In deze functie begeleidde hij ook een (geslaagd) nieuwbouwproject aan de kerk in 
Roosendaal. In september 2013 is pastoor Fons van Hees door bisschop Liesen 
geroepen tot pastoor van de H. Pater Damiaanparochie met mogelijk uitzicht op 
opvolging van de pastoor van de H. Maria Parochie Walcheren. Pastoor Fons van Hees 
is voorzitter van het Samenwerkingsverband ‘Boven de Schelde’.  
 
Afscheidsviering 
In het weekend van 8-9 september zal een afscheidsviering van Paul de Maat als 
pastoor plaatsvinden, terwijl de eucharistieviering tegelijk een intredeviering is voor de 
benoeming als pastoor van onze parochie voor pastoor Fons van Hees.  
Na de viering is er een receptie, waarin u zowel afscheid kunt nemen van pastoor Paul 
de Maat als kennis kunt maken met pastoor Fons van Hees. Hierover volgt nog nadere 
informatie. 
 
Namens het bestuur van de H. Maria Parochie Walcheren, 
Marianne Cazemier-Kleij 
Vicevoorzitter H. Maria Parochie Walcheren 
 

 
Pastoor Fons van Hees.    Foto: © Peter Vrancken 



 

Mededeling van de besturen van het Samenwerkingsverband 
Boven de Schelde (H. Pater Damiaanparochie op Noord- en 
Zuid-Beveland en Schouwen- Duiveland en de H. Maria 
Parochie Walcheren) 
 
De bisschop van Breda, mgr. dr. Jan Liesen, heeft na overleg met pastoor drs. 
Paul de Maat en pastoor drs. Fons van Hees per brief van 25 juni jl. het volgende 
bekend gemaakt: 
 
De bisschop heeft meermaals met pastoor De Maat gesproken over de voortzetting van 
zijn werkzaamheden in het samenwerkingsverband Boven de Schelde waar hij pastoor 
is van de H. Maria Parochie Walcheren en parochievicaris van de H. Damiaanparochie. 
Na het laatste gesprek heeft pastoor De Maat te kennen gegeven op grond van zijn 
leeftijd en fysieke gestel, zijn benoemingen terug te geven. Wel zal hij voorlopig blijven 
voorgaan in vieringen van de H. Maria Parochie Walcheren. 
 
Bijgevolg heeft de bisschop per 1 juli jl. pastoor De Maat onder grote dankzegging 
eervol ontslag verleend als pastoor van de H. Maria Parochie Walcheren en als vicaris 
van de H. Pater Damiaanparochie. Pastoor De Maat heeft veel betekend voor het 
pastoraat in deze beide parochies. De bisschop is hem ook zeer erkentelijk voor de 
andere priesterlijke werkzaamheden die pastoor De Maat in het bisdom heeft verricht. 
 
In een soortgelijk schrijven per 25 juni jl. heeft de bisschop pastoor drs. Fons van Hees 
eraan herinnerd dat deze bereid zou zijn pastoor De Maat op te volgen in geval deze 
met emeritaat zou gaan. Nu dit een feit is heeft pastoor Van Hees deze opvolging 
aanvaard en is hij per 1 juli jl. benoemd tot pastoor van de H. Maria Parochie Walcheren 
met voortzetting van zijn benoeming tot pastoor van de H. Pater Damiaanparochie op 
de beide Bevelanden en Schouwen-Duiveland. 
 
De bisschop is beide pastoors dankbaar voor deze overdracht. 
 
Tot zover de bekendmaking door de bisschop van Breda. Deze is op zondag 15 juli 
voorgelezen in alle kerken binnen de parochie, met uitzondering van die in Domburg. 
 
Overdracht, afscheid en kennismaking 
De overdracht van het pastoorsambt zal plaats vinden in het weekend van 8 en 9 
september door vicaris drs. Paul Verbeek. Na afloop is er gelegenheid om de beide 
pastores persoonlijk te bedanken en welkom te heten. 
 
Over de precieze vormgeving krijgt u later meer informatie via de mededelingen in de 
kerk, de digitale nieuwsbrief en de website. 
 
 
 
 

 

Nieuwsbrief H. Maria Parochie 
 

Als eerste met het laatste nieuws! 
 

 
 



 

,,Leeftijd voornaamste reden om terug te treden’’ 

Voor pastoor drs. Paul de Maat golden drie redenen om in overleg met de 

bisschop van  Breda, mgr. Jan Liesen, per 1 juli jl. zijn taak als pastoor van de H. 
Maria Parochie Walcheren neer te leggen. 

 
Tekst: Peter Vrancken 
 
 
,,De leeftijd was de voornaamste reden. Ik word volgend jaar tachtig en dat is toch wel 
een leeftijd dat je ruimschoots aan je emeritaat toe bent. Ik kan het werk zeker nog wel 
aan, maar af en toe vergeet ik wel eens wat en als ik daar dan met mijn omgeving over 
praat hoor ik als reactie, dat overkomt ons ook.’’ Met name om die reden verleende 
bisschop Jan Liesen hem per 1 juli jl. eervol ontslag. 
 
,,Maar de priesterlijke taken blijf ik  –in goed overleg met de collega’s van ons team-
doen. Dus dopen, vormselvoorbereiding (met name voor volwassenen), eucharistie,  
(daarbij eerste communie), huwelijk, ziekenzalving, boete en vergeving, ziekencommu-
nie blijf ik doen, ook voorgaan in uitvaarten. In de parochieliturgie van de zondag blijf ik 
voorganger en blijven de parochianen mij tegenkomen, daarnaast bijvoorbeeld ook in 
onze bijbel gesprekskring.’’ Dat brengt hem automatisch bij zijn tweede argument om 
als pastoor te stoppen. 
 
,,Als pastoor ben ik ook voorzitter van het parochiebestuur en de herinrichtingsplannen 
voor de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen vergen veel van me. Ik heb er echter niet 
voldoende kennis voor: juridisch, financieel, commercieel, bouwkundig. In de bijbel lees 
ik daar weinig of niets over. Maar aan het einde van de rit moet ik er wel mijn 
handtekening onder zetten. We werken nu al Boven de Schelde nauw samen met De 
Bevelanden. Het besturen-overleg moet nog sterker worden en dat moet ook alle gezag 
hebben. Bij pastoor Fons van Hees is dat vanzelfsprekend in goede handen.’’ 
 
Fons van Hees 
De naam van pastoor Fons van Hees is gevallen. De huidige pastoor van de H. Pater 
Damiaanparochie zal Paul de Maat gaan vervangen als pastoor. En dat betekent, dat 
Van Hees hem ook is opgevolgd als voorzitter van het parochiebestuur. De eerste 
vergaderingen heeft hij inmiddels geleid. 
 
,,Hij heeft, zeker wat kerksluitingen, afbraak van kerken en hervormingen betreft heel 
veel ervaring opgedaan in Roosendaal en intensief mee gemaakt, toen hij daar pastoor 
was. Hij kan de herinrichtingsplannen in Vlissingen goed begeleiden. Ik ben natuurlijk 
niet weg en wil altijd desgevraagd advies geven en naar behoefte communiceren. Nu 
heb ik er een goed gevoel bij, geen pastoor meer te zijn. Die beslissing is voor mij 
weliswaar ingrijpend, maar toch begrijpelijk en acceptabel en ik hoop, dat dat ook voor 
de parochianen geldt’’, zegt Paul de Maat. 
 
,,Goede pastoor’’ 
,,We hebben in Fons van Hees een goede pastoor. Ik zal in overleg met hem gaan 
bespreken hoe hij, bijvoorbeeld een keer in de maand, kan voorgaan in Middelburg en 
Vlissingen. Ik zou dan kunnen voorgaan in De Bevelanden. Zo kan hij zich ook kenbaar 
maken bij de parochianen van de H. Maria Parochie. Ik hoop dat hij volgend seizoen 
ook eens kan voorgaan in de strandkerken. Want je laten zien is van groot belang’’, 
besluit Paul de Maat, die voor dit vraaggesprek zijn vakantie had onderbroken. 
 



 

Enkele verhalen uit de oude doos 

Enkele ‘hoogtepunten’ in het pastorale verblijf van Paul de Maat op Walcheren 

belichten we hierna aan de hand van eerder gepubliceerde verhalen die we uit het 
archief van de nieuwbrief haalden. Het is een kleine greep uit het archief, dus 
zeker geen compleet overzicht! 
 
 
Tekst en foto’s: Peter Vrancken 
 
 
 

Paul de Maat 12,5 jaar pastoor op Walcheren (2013) 

Het was een complete verrassing voor pastoor Paul de Maat, toen hij vrijdagmorgen 1 

februari 2013 aan de viering in de kapel van de Onze Lieve Vrouwekerk wilde beginnen. 
Heel veel kerkgangers, waaronder de bestuursleden Marianne Cazemier (vice-
voorzitter) en Astrid Rutten (secretaris), vicaris Paul Verbeek, de pastores Ria 
Mangnus, Bernard van Lamoen en Ed Visser en tal van leden van verschillende 
werkgroepen. 
 
,,Is er een speciale intentie’’, vroeg De Maat aan pastoraal werkster Ria Mangnus. ,,Dat 
vertel ik straks wel’’, antwoordde Ria Mangnus. Later zou ze aan Paul de Maat vragen, 
of hij vond dat 1 februari toch wel een bijzondere dag was. ,,Ja’’, reageerde Paul de 
Maat, ,,ik heb de watersnoodramp overleefd’’. 
 
 

 
De jubileumtaart wordt aangesneden door Paul de Maat 

 



 

Vrijdag 1 februari 2013 was de dag, dat Paul de Maat precies 12,5 jaar pastoor was in 
de Rooms Katholieke Kerken in Middelburg en Vlissingen. Maar daar had de 
jubilerende priester bepaald niet aan gedacht. Daarmee was de verrassing compleet. 
 
Na afloop van de viering was er in het parochiecentrum een feestelijke bijeenkomst. Met 
een toespraak van vicevoorzitter Marianne Cazemier. Koffie en gebak ontbraken daarbij 
niet, eveneens een door Bernard van Lamoen geschreven jubileumlied. Ed Visser 
zorgde voor de muzikale ondersteuning op zijn accordeon. 
 
,,Toen je hier in het jaar 2000 kwam, waren er nog twee parochies. Maar de 
toenemende secularisatie met als gevolg steeds minder kerkbezoekers heeft gevolgen 
voor bijna alle parochies in Nederland en op Walcheren heeft dit geleid tot de fusie van 
2 parochies tot 1 parochie, die de naam Heilige Maria Parochie Walcheren kreeg.’’ 
 

 
Vicevoorzitter Marianne Cazemier van het parochiebestuur feliciteert Paul de Maat met 
zijn jubileum 

 
,,Paul, ik werk nog maar kort met je samen, maar ik heb je leren kennen als iemand die 
zich met hart en ziel aan de kerk wijdt en veel vrijwilligers weet te motiveren. Ondanks 
alle problemen die we tegenkomen, zoals sterk teruglopende financiën, slechte staat 
van onderhoud van de Onze Lieve Vrouwekerk, blijf je toch optimistisch en houd je de 
moed erin. Ik denk dat dit gewen goede eigenschap is. Ik heb bewondering voor je inzet 
en doorzettingsvermogen, want je werkt hard ondanks het feit, dat je volgend jaar 75 
wordt.’’ 
 
Oplossing voor problemen 
,,Ik hoop, dat we in de jaren dat je nog als priester verbonden bent aan de Maria 
Parochie een oplossing weet te vinden voor bijvoorbeeld onze kerk in Vlissingen en ik 
hoop ook, dat onze prettige samenwerking voort blijft bestaan.’’ 
 
 



 

Gouden priesterjubileum van pastoor Paul de Maat (2015) 

Pastoor Paul de Maat, 50 jaar priester, kan terugzien op een zonnig jubileum. Na 

een bijzondere eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen, 
waar  de jubilaris met diaken Egbert Bornhijm in voorging, volgde een 
geanimeerde en ongedwongen receptie in de tuin van het parochiehuis. 
 
Tekst en foto’s: Peter Vrancken 
 
 
In de eucharistieviering was gekozen 
voor de ‘Deutsche Messe’ van Franz 
Schubert. Het gemengd koor onder 
leiding van Agnes van den Dries en met 
Alex de Bruyne achter het orgel, had er 
vele uren op gestudeerd. Tijdens de 
receptie in de pastorietuin zong het koor 
nog een tweetal ‘feestliederen’. 
 
Toespraak 
Aan het slot van de eucharistieviering 
sprak Marianne Cazemier-Kleij, vice-
voorzitter van het parochiebestuur, de 
jubilaris toe. De toespraak van Marianne 
Cazemier zal zij komende zondag 
nogmaals uitspreken in de Petrus en 
Pauluskerk in Middelburg, omdat 

pastoor Paul de Maat dan jubileert in 
Middelburg. Om die reden publiceren wij 
de toespraak in de volgende uitgave van 
de nieuwsbrief. 
 

 
Receptie 
In de zonnige tuin van de pastorie kreeg pastoor De Maat na de eucharistieviering een 
receptie aangebonden. Veel parochianen, ook uit Middelburg, maakten van de 
gelegenheid gebruik om de jubilaris te feliciteren. 
 
Enkele citaten 
,,Een hele prestatie, ga door’’ 
,,Fijn dat u zo goed voor ons zorgt’’ 
,,Ik hoop dat u nog heel lang mijn pastoor mag blijven’’ 
 
 
 

 

 
Pastoor De Maat wordt toegezongen 

 

 
Ria Borgs feliciteert de jubilaris namens 

de KBO Vlissingen 



 

 

 
Speciaal gebak voor Paul de Maat vanwege zijn 50 jarig priesterschap 

 
 
 
 

 
 

 
Een zichtbaar blije Paul de Maat met drie nichtjes 

 



 

 

  

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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