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Prachtig jubileum in toeristenkerk Vrouwenpolder 

Het zestigjarig bestaan van toeristenkerk Onze Lieve Vrouw van den Polder is 

afgelopen zondag groots gevierd. Bisschop mgr. Jan Liesen zette de traditie 
van drie voorgangers voort en was hoofdcelebrant, de kerk zat vol, het weer 
was prachtig, zangkoor l’Esprit uit Goes toonde zijn kwaliteiten en de 
gemeente Veere was zo vriendelijk om voor een dag vrij parkeren in te voeren! 
 
 
Tekst: Peter Vrancken       Foto’s: Jeannette en Peter Vrancken 
 

 

 

 
Mgr. Liesen bewierookt het fraai versierde altaar. Alle bloemen in de kerk 

waren geschonken door een dankbare bloemist uit Baarle Hertog. 



 

 

Een bijzondere dag 

Een jubileum is natuurlijk altijd 

een bijzondere dag. Niets nieuws 
dus eigenlijk in Vrouwenpolder. 
Maar toch was het een meer dan 
bijzondere dag. Want dankzij de 
geheel belangeloze medewerking 
van het verder op gelegen Hotel 
Duinoord beschikt de toeristenkerk 
nu over elektriciteit. Dus de accu’s 
voor bijvoorbeeld het orgel in de 
kerk zijn niet meer nodig! 

 

 
 
 
 

Nieuw schilderij Onze Lieve Vrouw van den Polder 
 

 

 

Tijdens de jubileumviering werd 

ook een nieuw schilderij van Onze 
Lieve Vrouw van den Polder 
onthuld. 
 
 
Het was een schenking van 
kunstenares Dim Moerman. 
 
 
Bisschop mgr. Jan Liesen heeft de 
nieuwste aanwinst van de 
toeristenkerk Vrouwenpolder na de 
onthulling gewijd. Dat gebeurde tijdens 
de feestelijke eucharistieviering.

 

 

 

 

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

 
 



 

 
Beeldverhaaltjes 60-jarig bestaan van de toeristenkerk in 
Vrouwenpolder 
 

 
Wachten duurt altijd lang. Dat gold zondag ook voor deze kinderen. Maar uiteindelijk 
begon voor hen de kindernevendienst. 
 
 

 
Iedereen is welkom in Vrouwenpolder, ook deze kleine viervoeter  



 

 
Alle bezoekers van de toeristenkerk kregen na afloop een door bisschop Liesen 
gewijd collier met Onze Lieve Vrouw van den Polder. Een geste die door de  bezoekers 
bijzonder op prijs werd gesteld 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Wilt u ons kopij sturen? Graag. 
 

Lees voor de zekerheid de spelregels in de disclaimer!! 
 

 
 
  



 

Geerten Kok verruilt Norbertusparochie voor bisdom Breda 

Na vijf jaar werkzaam te zijn geweest in de Sint Norbertusparochie in 

Roosendaal gaat Geerten Kok zich vanaf 1 september a.s. volledig wijden om 
voor het bisdom Breda en de beide vicariaten te gaan werken. Deze boodschap 
wordt komende zondag vanaf de kansels in de kerken in Roosendaal 
uitgesproken. 
 
 
Tekst: Peter Vrancken 
 
 
De voormalige Middelburger werd vijf 
jaar geleden teamlid van de 
Norbertusparochie en enkele jaren 
later teamleider. Hij was 60% 
werkzaam in de parochie en voor 40% 
werkzaam als bisschoppelijk 
gedelegeerde in het bisdom. 
 
Zijn vertrek naar het bisdom is een 
gevolg van personele problemen 
binnen het bisdom, waardoor de 
uitvoering van taken van bisdom en 
vicariaten onder druk kwam te staan. 
Om die reden vroeg bisschop mgr. Jan 
Liesen Kok om naar het bisdom te 
vertrekken. 
 
Inmiddels heeft het bisdom de 
parochie toegezegd op zoek te gaan 
naar versterking van het pastorale 
team in de Norbertusparochie. 
 
Wanneer de parochianen afscheid 
kunnen nemen van Geerten Kok 
wordt op een later moment bepaald. 
 

 
 

 
Foto: Norbertusparochie Roosendaal 
 

 



 

 

Uitvaartverzorging H. Jobse  0118  46 22 05 

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

 

 

 
 



 

Bisschop Liesen benoemde nieuwe priesterraad 

Bisschop Liesen heeft op 15 mei 2018 voor de duur van vijf jaar een nieuwe 

diocesane Priesterraad ingesteld. In deze raad hebben elf priesters zitting. Deze 
zijn gekozen door de priesters van het bisdom, of benoemd door de bisschop 
grond van hun functie of anderszins. 

Dit zijn de leden van de Priesterraad 2018-2023 

- Fons van Hees en Frans Verheije, gekozen door de priesters van het vicariaat 
Middelburg;  

- J. van Velthoven en H. Lommers, gekozen door de priesters van het vicariaat 
Breda; J. Voeten, gekozen door de emeriti-priesters; 

- Wiel Wiertz en Paul Verbeek, op grond van hun functie van vicaris van het 
bisdom; 

- S. de Koning en N. Schnell, op grond van hun functie van respectievelijk pastoor 
van de kathedrale parochie en rector van de priester- en diakenopleiding; 

- V. Schoenmakers, door de bisschop aangewezen; 
- R. Lobo, door de bisschop als assessor met stemrecht benoemd. 

 

De benoeming door de bisschop van R. Lobo als assessor is gedaan volgens de wens 
van de Priesterraad, zodat ook de groep van priesters van buiten Nederland in de 
Priesterraad zou zijn vertegenwoordigd. 

In de eerste vergadering is J. van Veldhoven tot secretaris gekozen en een 
agendacommissie ingesteld met als leden J. van Veldhoven, P. Verbeek en V. 
Schoenmakers. Secretaris-generaal van het bisdom B. Hartmann is bevestigd als 
ambtelijk secretaris. 
 

De Priesterraad heeft conform het canoniek wetboek tot taak om als 
vertegenwoordiging van het presbyterium in het Bisdom Breda de bisschop behulpzaam 
te zijn in het bestuur van het bisdom ter bevordering van het pastorale welzijn van de 
aan zijn zorgen toevertrouwde gelovigen. In een aantal gevallen dient de Priesterraad te 
worden gehoord, zoals bij het sluiten van een kerk. 

In het algemeen dient de Priesterraad van advies in zaken van groter belang. ,,Het 
advies van de leden van de Priesterraad over de zaken die ik zal voorleggen of die de 
Raad zelf aan de orde stelt zie ik met belangstelling en vertrouwen tegemoet,’’ aldus 
bisschop Liesen. 

 

Bron: bisdom Breda; redactionele bewerking: Peter Vrancken 



 

Opbrengst Caritascollecten 

Afgelopen zondag, 1 juli, is de maandelijkse Caritascollecte gehouden. De 
opbrengst was ditmaal bestemd voor eigen kas. 
 
In de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg werd een bedrag van € 152,83 
gegeven. 
 
Hartelijk dank daarvoor. 
 
 
 

 
 
 
 

Lezers schrijven 

Interessant lijkt me, dat de vrijwilligers konden meedenken. Lage opkomst lees ik 
verder. Kan het zijn dat niet elke vrijwilliger een uitnodiging heeft ontvangen? Ik kan me 
geen uitnodiging herinneren. Is de lijst met vrijwilligers wel compleet? 

Vriendelijke groet 

Mary van der Aart. 

  



 

Lief en leed 

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

 
Gedoopt 

Lysandro Albertus in de H.H. Petrus- en Pauluskerk (1 juli jl.) 

 

Overleden 

Mevrouw Hendrika Cornelia (Henny) Deijnen-Elslander op 27 juni 2018 

 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Zaterdag 7 juli bidden voor vrede bij gedachtenis van de 
Zoete Moeder van Den Bosch 

In het bisdom van ’s-Hertogenbosch wordt op zaterdag 7 juli de gedachtenis 

gevierd van de Heilige Maagd Maria, Zoete Moeder van Den Bosch. In de Sint-
Janskathedraal geldt dit als hoogfeest. 

Bisschop Gerard de Korte gaat die dag om 12.00 uur in de kathedraal voor in het 
rozenkransgebed tot intentie van de vrede. Aansluitend is hij hoofdcelebrant in de 
feestelijke eucharistieviering waaraan ook de leden van de Broederschap van Onze 
Lieve Vrouw zullen deelnemen. 

Het rozenkransgebed voor de vrede is een initiatief van de Nederlandse bisschoppen. 
In 2018 bidden zij elke maand op een speciale dag de rozenkrans tot intentie van de 
vrede in de wereld. Iedere maand wordt in één van de bisdommen tijdens een 
bijzondere gelegenheid de rozenkrans gebeden, in het bisdom van ’s-Hertogenbosch 
op 7 juli. 

De bisschoppen roepen gelovigen op om mee te doen, hetzij in een kerk of ieder op zijn 
of haar eigen plek, alleen of met anderen tezamen. Op 7 juli is bovendien iedereen van 
harte uitgenodigd om deel te nemen aan het rozenkransgebed in de Sint-Jan en de 
aansluitende eucharistieviering. 

Sms service 

Wie zich daarvoor aanmeldt, ontvangt 
elke maand een sms-je namens de 
bisschoppenconferentie als herinnering 
dat op die dag gebeden wordt voor de 
vrede.  

Deelnemers kunnen dan die dag of rond 
het betreffende tijdstip meebidden en 
zich zo verbonden weten met elkaar en 
met de bisschoppen in het gezamenlijke 
gebed voor de vrede.

De bisschoppen sluiten met het rozenkransgebed voor de vrede aan bij paus 
Franciscus die op 8 oktober 2016 aan delegaties uit Mariabedevaartsoorden heeft 
gezegd zo vaak mogelijk de rozenkrans te bidden, ‘omdat dit gebed helpt de 
aanwezigheid van Christus in ons leven te kunnen herkennen’. 

Klik hier om u aan te melden voor de maandelijkse sms. 

Klik hier voor een handleiding voor het bidden van de rozenkrans. 

 

 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 

https://www.rkkerk.nl/contact/sms-service/
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2017/12/Handleiding-voor-het-bidden-van-de-rozenkrans.pdf
mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 
 

■ 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 is gemakkelijker te schitteren door afwezigheid 

dan door aanwezigheid!!  

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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