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Medaillon Onze Lieve Vrouw van den Polder 
 

 
De originele versie 

 

Na afloop van de bijzondere 

eucharistieviering op 1 juli jl. in de 
toeristenkerk van Vrouwenpolder is 
aan de kerkbezoekers ter herinnering 
een collier met een medaillon van 
Onze Lieve Vrouw van den Polder  
uitgereikt. 
 
Er is een mogelijkheid om het 
medaillon met de originele Onze 
Lieve Vrouw van den Polder in een 
nieuwe oplage te laten maken. Omdat 
de maakkosten hoog zijn kan dat 
alleen, wanneer er minimaal 100 stuks 
verkocht kunnen worden. 
 
Geïnteresseerden kunnen zich 
hiervoor inschrijven via de intekenlijst 
in de kerk of via een mail naar 
frank.mol@kpnmail.nl. 
 
De medaillons kosten € 7,50 per stuk. 
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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. 
 
 

Tijdelijke vervanging 
In onze nieuwsbrief van vrijdag 13 juli jl. is, ontleend aan het parochienieuws van de 
H. Pater Damiaanparochie, een kort artikel verschenen omtrent de vervanging van 
pastoraal werkster Jeanine Heezemans door Katrien van de Wiele. In hetzelfde 
artikel werd ook de vervanging van Ria Mangnus door Katrien van de Wiele 
genoemd. Sommige lezers interpreteerden dit artikel zodanig, dat Katrien van de 
Wiele definitief Jeanine Heezemans gaat opvolgen. Dat is dus onjuist. 
 
 

Lezers schrijven 
 
Geachte redacteur, 
 
De nieuwsbrief van vrijdag 13 juli jl. deed me pijn (aan de ogen). 
Ook in Vlissingen hoort men te zeggen: in Zeeuws Vlaanderen en niet op Zeeuws 
Vlaanderen. Wilt u dit niet meer doen? 
 
Goed Nederlands: 
hij woont op Walcheren, maar zij woont in Zeeuws Vlaanderen 
zij woont op Zuid Beveland, maar hij woont in Oost Vlaanderen  
 
Groet, 
Han Bleyenbergh 
Naschrift redactie 
Hier is geen speld tussen te krijgen! 
 
 

Leo Fijen geblesseerd geraakt 
KRO-coryfee Leo Feijen is geblesseerd geraakt aan zijn been en kan daardoor 
niet lopen. Daarom kan hij komende zondag niet voorgaan in de viering in de 
toeristenkerk van Vrouwenpolder. 
 
Zodra Leo Fijen hersteld is zal hij alsnog in een viering voorgaan. Er wordt gezocht 
naar een nieuwe datum. 
 
 



 

Ga met ‘Caritas Banneux bisdom Breda’ naar de Maagd der 
Armen! 

Dit jaar nog niet naar Banneux geweest? Of wilt u nog een keer vertoeven bij 

Maria? Geen probleem! U krijgt nog een kans! 

Tijdens het eerste weekend van de Rozenkransmaand organiseert ‘Caritas Banneux’ 
een tweede 5-daagse bedevaart naar het Belgische bedevaartsoord van de Maagd 
der Armen in Banneux. Het is daar aan de voet van de Ardennen dat in 1933 de 
Hemel de aarde heeft willen aan raken. In deze oase van rust in een prachtige 
groene omgeving verblijven we 4 nachten in de aan deze tijd aangepaste 
“Hospitaliteit”, op basis van volpension in 2-persoonskamers met toilet en douche. 

 
De traditionele handoplegging.                 Foto: Sonja de Rooij 

Wilt u er ook eens even tussenuit? Ook indien u enige vorm van zorg en 
ondersteuning nodig heeft kunt u mee! Een team van enthousiaste vrijwillige 
medewerkers (een arts, verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden en 
brancardiers) zorgen daar graag voor. Naast de 5-daagse bedevaart staat ook de 
dagbedevaart op de agenda. 

Bij voldoende aanmeldingen trekt er een bus op zondag 7 oktober vanuit het Bisdom 
Breda naar Banneux om pelgrims deze dag deel te laten nemen aan o.a. de 
internationale Eucharistieviering en ’s middags het Plechtige Lof. 

Aanmelden (voor de 5-daagse) kan nog tot 15 augustus aanstaande. Voor de 
dagbedevaart kan dat tot uiterlijk 14 september. 

Secretariaat “Caritas Banneux bisdom Breda”; Jef Adriaansenstraat 7, 4631 EE 
Hoogerheide. E-mail: banneux-breda@hotmail.com; Website: http://banneux-
breda.jouwweb.nl 

 

http://banneux-breda.jouwweb.nl/
http://banneux-breda.jouwweb.nl/


 

Werkdocument voor Bisschoppensynode over jongeren, 
geloof en de onderscheiding van de roeping 

Op 19 juni verscheen het ‘Instrumentum laboris’ (werkdocument) voor de 

Bisschoppensynode over jongeren, geloof en de onderscheiding van de 
roeping, die van 3 tot 28 oktober 2018 in Rome wordt gehouden. Het 
Werkdocument kwam eerst in het Italiaans beschikbaar en enkele dagen later 
onder meer in een Engelse vertaling. 

Het document telt 66 pagina’s die gaan over de wereld waarin jonge mensen 
opgroeien en belangrijke onderwerpen voor de synodevaders om over te spreken. 
De werkelijkheid waarin jonge mensen opgroeien is heel divers. Door verschillende 
oorzaken kiezen jonge mensen op de ene plek in de wereld een levensstaat voor ze 
18 zijn. Op andere plekken doen ze dat als ze al niet meer jong zijn en de 30 zijn 
gepasseerd (16). En als het bijvoorbeeld gaat om christendom en religie, dan zijn die 
op de ene plek de ruggengraat van het sociale leven, terwijl ze elders in de wereld 
worden beschouwd als achterhaald (24). 

Roeping gaat over het menselijk bestaan als zodanig. 

Het Werkdocument benoemt de vruchtbare, maar soms ook complexe relatie tussen 
de verschillende generaties. Er lijkt sprake te zijn van een soort ‘omkering’, waarbij 
jongeren niet de ouderen als rolmodel hebben, maar ouderen naar jongeren kijken 
als rolmodel voor hun leefstijl (14). Complex is ook de “cultuur van besluiteloosheid” 
in sommige delen van de wereld, die het maken van keuzes voor het hele leven 
onmogelijk of zinloos vindt (61). 

Als het gaat over roeping, constateert het Werkdocument dat veel jongeren dit 
associëren met de roeping tot het priesterschap of religieuze leven, terwijl het 
Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) al sterk benadrukte dat roeping over het 
menselijk bestaan als zodanig gaat. Het Werkdocument verwijst naar de brief van de 
apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Paulus schrijft daarin over de Kerk 
als lichaam van Christus, waarbij alle ledematen nodig zijn en samenwerken, en 
zegt: ,,Er zijn verschillende gaven, maar slechts een Geest. Er zijn vele vormen van 
dienstverlening, maar slechts een Heer. Er zijn allerlei soorten werk, maar er is 
slechts een God, die alles in allen tot stand breng’’ (1 Korintiërs 12, 4-6). 

Onderscheiding gaat ook door na je keuze, het is “een leefstijl” 

Het Werkdocument verwijst herhaaldelijk naar de pre-synode van jongeren van 
maart 2018. Bijvoorbeeld als het gaat om onderscheiding. Veel jonge mensen weten, 
als ze worden gevraagd naar de zin van hun leven, niet hoe ze daarop het antwoord 
moeten geven (106). De jonge mensen die deelnamen aan de pre-synode gaven aan 
dat ze moeite hebben om te begrijpen wat onderscheiding betekent. Het woord 
maakt geen deel uit van hun vocabulaire (107). 

Het Werkdocument geeft aan wat ermee wordt bedoeld. “De term ‘onderscheiding’ 
kan in wezen veel verschillende dingen betekenen […] In brede zin verwijst het naar 
een proces, waarin belangrijke beslissingen worden genomen.  



 

Een tweede betekenis, die meer specifiek is voor de christelijke traditie, verwijst naar 
de spirituele dynamiek waarin individuen, groepen en gemeenschappen de wil van 
God in hun concrete situatie proberen te herkennen en aanvaarden” (108). 

Als het gaat om onderscheiding van de roeping benadrukt het Werkdocument, dat je 
niet klaar bent als je eenmaal een keuze hebt gemaakt tussen alternatieven. 
Onderscheiding van je roeping zet zich door in de concrete stappen die je zet bij het 
implementeren van je keuze. ,,Op die manier is onderscheiding ook een leefstijl’’ 
(111). 

Ook in het laatste deel van het Werkdocument, waar het gaat om keuzes die de Kerk 
kan maken bij het begeleiden van jongeren, gaat het over onderscheiding. ,,Zoals de 
jonge mensen, geven ook bisschoppenconferenties aan dat ze moeite hebben hun 
weg te vinden in een complexe wereld waarvan ze de kaart niet hebben.” Daarom is 
“de bisschoppensynode zelf een oefening in onderscheiding’’ (139). 

Een van die uitdagingen waar de Kerk voor staat, en waar jongeren de oudere 
generaties iets te leren hebben, is de digitale wereld. ,,Veel bisschoppenconferenties 
zien dat het internet veel mogelijkheden biedt voor pastoraal contact en geestelijke 
begeleiding […] Maar het idee dat sociale media en de digitale wereld niet alleen 
instrumenten zijn die pastoraal kunnen worden ingezet, en ook geen virtuele 
werkelijkheid naast de echte werkelijkheid, maar echt een leefwereld met een eigen 
cultuur die geëvangeliseerd moet worden, is nog niet volledig doorgedrongen’’ (161). 

Gebed 

et Werkdocument sluit af met een gebed, waarin wordt gebeden voor de jongeren, 
dat ze altijd een onbezwaard hart mogen hebben en zich dapper richten op de 
mooiste en meest diepgaande dingen in het leven. 

De nummers in deze tekst verwijzen naar delen uit het Instrumentum laboris. Lees 
het Werkdocument hier 

  

Bron: RKKer.nl; katholiekleven.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 

 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 

 

http://www.synod2018.va/content/dam/synod2018/documenti/instrumentum%20laboris%20in%20pdf/Instrumentum%20laboris_ENGLISH.pdf
http://www.synod2018.va/content/dam/synod2018/documenti/instrumentum%20laboris%20in%20pdf/Instrumentum%20laboris_ENGLISH.pdf
mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

 

 

Uitvaartverzorging H. Jobse  0118  46 22 05 

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

 

 

 
 



 

Een nieuwe cursus theologische verdieping 

Op 6 september is het weer zo ver. Dan start er een nieuwe cursus theologische 

verdieping in de ‘Vredeskerk’ (voormalige Oosterkerk) te Goes. Vorig jaar was er 
geen mogelijkheid om te beginnen met een nieuw eerste leerjaar. Nu kan dat wel. 
 
Er zijn verschillende redenen om deze cursus te gaan volgen. De cursus is geschikt 
voor wie: 
- meer wil weten van het eigen geloof en de Bijbel 
- meer wil weten van christelijke spiritualiteit 
- sterker wil staan en mondiger wil worden in geloofszaken 
- meer kennis wil opdoen voor geloofsopvoeding, catechese en bezoekwerk 
- bewuster kerkdiensten wil beleven 
- open wil staan voor ‘andersdenkenden’. 
 
Tijdens de cursus wordt veel geleerd, maar ook veel afgeleerd. Dat is de reactie van 
een oud-cursist: ,,Er bleek bij mij overbodige ballast te zijn, waarvan ik dacht dat het 
belangrijk was voor mijn geloof, maar wat volstrekt overbodig bleek, en mijn geloof zelfs 
in de weg stond.’’ 
 
In de eerste twee jaar van de cursus wordt een brede basis gelegd. Aan de orde komen 
de bijbelvakken Oude en Nieuwe Testament. Daarnaast het vak Dogmatiek dat voor 
veel nieuwe cursisten steeds een verrassing is: het gaat niet om het aanleren van 
kerkelijke dogma’s, maar om een verdieping in de geloofspraktijk die door de eeuwen 
door is ontstaan en steeds wordt vernieuwd. Bij het vak Kerkgeschiedenis komt ook de 
wisselwerking met cultuur, muziek en andere kunstvormen aan de orde, dus geen 
aaneenschakeling van jaartallen en personen. Het vak Jodendom wordt gegeven door 
een docent die veel  contacten heeft met de synagoge in Middelburg. 
 
Wereldgodsdiensten komen aan de orde: de islam, het hindoeïsme en het boeddhisme. 
Dat betekent ook inzicht in de wisselwerking tussen godsdienst en mondiale politiek. 
Het vak filosofie maakt duidelijk hoe er op verschillende manieren kan worden 
nagedacht over godsbeelden, wereld- en mensbeeld. Zo krijgt men een inzicht in de 
denkkracht en de wijsheid door de eeuwen heen. De lessen vinden steeds plaats op 
donderdagavond. In totaal 32 cursusavonden per cursusjaar. Na twee jaar kan men met 
de cursus stoppen. De praktijk is dat vrijwel alle cursisten door willen gaan met het 
derde jaar, waarin de kennis die opgedaan wordt in de eerste twee jaar wordt toegepast 
in meer praktische vakken: pastoraat, liturgiek, diaconaat, kerkmuziek, ethiek en 
ecclesiologie, waarin de voormalige preses van de Protestantse Kerken haar visie en 
ervaringen wil delen met de cursisten. 
 
Het unieke van de cursus in Goes is dat de cursus oecumenisch is: protestanten en 
katholieken, maar ook andersdenkenden zijn van harte welkom. Ook de docenten zijn 
zowel van protestantse als van katholieke origine. Vrijwel alle docenten zijn al lange tijd 
aan de cursus verbonden. Ze hebben een grote kennis van hun vakgebied. Met veel 
passie willen ze blijven doceren. Ook weer aan een nieuwe groep. Op donderdag 23 
augustus is er een voorlichtingsbijeenkomst in de Vredeskerk, Ds. W.H. van der 
Vegtplein 2, 4461 NG Goes. Maar u kunt zich ook eerder opgeven om verzekerd te zijn 
van een plek in de nieuwe cursus. Dat kan bij de heer Henk van Elzelingen, Westerzicht 
586, 4385 BV Vlissingen. Tel: (0118) 47 28 18. E-mail: hvelzelingen@zeelandnet.nl 
Voor meer inlichtingen kunt u ook telefonisch of via de e-mail contact opnemen met de 
cursusleider Dr. Aarnoud Jobsen, tel.: (0113) 211188. E-mail: ajobsen@zeelandnet.nl. 
 

mailto:ajobsen@zeelandnet.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jochem van Velthoven benoemd in Zeeuws Vlaanderen 
Om de pastorale teams van de parochies in Zeeuws-Vlaanderen te versterken heeft de 
bisschop van Breda aan kapelaan Jochem van Velthoven gevraagd een benoeming in 
deze regio ter aanvaarden. Jochem van Velthoven heeft dit geaccepteerd. Hij wordt met 
ingang van 15 oktober 2018 benoemd als kapelaan in de parochies van Zeeuws-
Vlaanderen. 
 
Vanuit de Elisabeth-parochie van Terneuzen, waar hij gaat wonen, zal hij 
ook werkzaam zijn in de twee andere parochies van Zeeuws-Vlaanderen. Pastor Wiel 
Wiertz blijft pastoor van de drie parochies. Jochem van Velthoven is en blijft voor één 
dagdeel per week werkzaam voor het diocesaan tiener- en jongerenpastoraat. 
 
Aan andere pastorale beroepskrachten in de parochies van Zeeuws-Vlaanderen wordt 
gevraagd taken te gaan uitvoeren in heel Zeeuws-Vlaanderen. Die verbrede inzet kan 
de vacatures die ontstaan zijn zoveel mogelijk opvangen. 
 
Sinds november 2015 was Jochem van Velthoven kapelaan in het pastoraal team van 
de zes parochies van het samenwerkingsverband Alphen-Gilze. Zijn benoeming in 
Zeeuws-Vlaanderen betekent dat hij afscheid neemt van deze parochies. De besturen 
van de parochies van de regio Alphen-Gilze spreken met bisschop mgr. Liesen over 
de invulling van de ontstane vacature. 
 



 

 

 

 

 
 
 

Kijken in de ziel van… mgr. De Jong, hulpbisschop van 
bisdom Roermond 

Hulpbisschop Everard de Jong van bisdom Roermond is vanaf maandag 23 juli 
zes weken lang één van de geïnterviewden in het NTR-televisieprogramma ‘Kijken 
in de ziel van…’. Na onder meer series met psychiaters, toptrainers, strafpleiters, 
politici, artsen, topondernemers, journalisten, rechters, schrijvers, 
wetenschappers, militairen en premiers, zijn in de nieuwe serie van dit 
programma religieuze leiders aan de beurt. 
Coen Verbraak praat in zes afleveringen van ‘Kijken in de ziel van…’ met 
twaalf religieuze leiders, waarbij rabbijnen, imams, dominees, zenboeddhisten, een 
bisschop, een katholieke zuster en een hindoepriester zich buigen over de grote vragen 
van het bestaan. 

Naast de rooms-katholieke Roermondse hulpbisschop De Jong wordt ook gesproken 
met Nico Tydeman (Boeddhistisch leraar), Marianne van Praag (rabbijn), Binyomin 
Jacobs (opperrabbijn), Claartje Kruijff (predikant en ritueelbegeleider), Orlando 
Bottenbley (baptistenpredikant), Abdulwahid van Bommel (imam), Ashis Mathura 
(hindoepriester), Azzedine Karrat (imam), Jotika Hermsen (Boeddhistisch leraar), 
zuster Anima Christi (rooms-katholiek zuster) en Floris van Binsbergen (bevindelijk-
gereformeerd predikant). 

Bron: Bisdom Roermond 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

■ 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) 

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. 

 
 
 
 

 
Kinderen kennen verleden noch toekomst, 

zij genieten van het heden!!

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): 
Fons van Hees 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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