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Briljante bruidspaar Alofs feestelijk in het zonnetje gezet 

Woensdag 18 juli waren onze parochianen Jeanne en Jaap Alofs 65 jaar 

getrouwd! Afgelopen zaterdag werd het briljante echtpaar feestelijk in de 
bloemetjes gezet tijdens en na afloop van de wekelijkse viering in Zorgcentrum 
Ter Reede. 

 

Het briljante bruidspaar: Jeanne en Jaap Alofs. Foto: © Jeannette Vrancken 



 

Jeanne en Jaap Alofs delen al 65 jaar lief en leed 

De viering in zorgcentrum Ter Reede in Vlissingen werd opgeluisterd door 

het gemengd koor van de Onze Lieve Vrouwekerk, waarin Jaap Alofs ook nog 
steeds zingt. 

Tekst en foto’s: © Jeannette Vrancken 

Jaap Alofs heeft een jarenlange staat van dienst als kerkvrijwilliger. Misdienaar, 
acoliet, koster en zoals gezegd koorzanger prijken op zijn c.v. Echtgenote Jeanne 
maakte zich zeer verdienstelijk als enthousiast bezoekster van senioren en zieken. 

Voor beiden, oorspronkelijk afkomstig uit Hulst, is Maria zeer belangrijk in hun leven. 
Jaap ,,heeft ook zeer veel vertrouwen in de heilige Antonius’’, zo werd verwoord 
tijdens de goed samengestelde viering. 

Het echtpaar woont nog steeds zelfstandig op het voor hen ,,mooiste plekje van 
Vlissingen.’’ Ze voelen zich daar ‘in de zevende hemel’ en peinzen er niet over om te 
verhuizen. 

Namens het koor sprak Ria Borgs lovende woorden over het bruidspaar. Rie 
Miltenburg bood het echtpaar nog een feestelijk met plantjes opgemaakt bootje aan 
namens het koor. 

 

 

Marion Cloet (links) biedt het echtpaar namens de parochie het ‘bloemetje van de week’ aan 



 

  

 

Uitvaartverzorging H. Jobse  0118  46 22 05 
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Mgr. Hoogenboom over 28 jaar deelname Nijmeegse 
vierdaagse in ‘Roderick Zoekt Licht’ 

Voor zijn programma ‘Roderick Zoekt Licht’ werkt mediapriester Roderick 

Vonhögen aan een uitzending over de ervaringen van drie bijzondere katholieken 
tijdens hun deelname aan de Nijmeegse Vierdaagse. Eén van hen is de Utrechtse 
hulpbisschop mgr. Hoogenboom. Inmiddels zette Vonhögen een fragment van 
zijn interview met mgr. Hoogenboom online via Facebook en Twitter. 

De Utrechtse hulpbisschop loopt dit jaar voor de 28ste keer mee. ,,Ik sprak met hem 
over de hartelijkheid van de mensen, zijn favoriete moment onderweg en over de 
dierbare herinneringen aan zijn overleden vader,’’ aldus Roderick Vonhögen. In de 
video noemt de Utrechtse hulpbisschop de Vierdaagse ,,een mooie gelegenheid om 
even helemaal los te komen van het werk.’’ Het mooiste gedeelte van de dag vindt hij ‘s 
morgens tussen zes uur en half negen: ,,dan is het nog fris, het is al wel licht maar het 
is heel rustig op de straat.’’ 

,,Meestal zegt men: het gaat van vader op zoon, maar in dit geval ging het van zoon op 
vader. Ik liep al een aantal jaren de Vierdaagse en mijn vader heeft toen gezegd: als ik 
gepensioneerd ben, dan ga ik ook de Vierdaagse een keer lopen,’’ aldus mgr. 
Hoogenboom. ,,Hij is gaan wandelen en het is één van zijn grootste hobby’s 
geworden.’’ Twee jaar geleden was zijn vader opnieuw van plan deel te nemen, maar 
hij overleed kort nadat mgr. Hoogenboom hem voor deze honderdste editie van de 
Vierdaagse had ingeschreven. 

,,Dat heeft me wel wat gedaan. Toen heb ik, zijn leven overdenkend, ook wel gedacht: 
het leven is ook een wandeling. Je hebt natuurlijk de wandeling die uitmondt in de grote 
vierde dag van de Vierdaagse van Nijmegen over de Via Gladiola, maar als christenen 
hopen we natuurlijk dat we ooit, aan het einde van ons leven, een nog grotere en nog 
mooiere intocht mogen beleven in het hemelse Jeruzalem. Daar heb ik toen ook voor 
gebeden.’’ 

• Bekijk de video op Facebook 
• Bekijk de video via Twitter 

  

Bron: aartsbisdom Utrecht . Redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 

 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 

 

https://www.facebook.com/RoderickZoekt/videos/1801067746594936/
https://twitter.com/RoderickZoekt/status/1019934688637521920
mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Lief en leed 

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

 
Overleden 

Mevrouw Jadwiga Maradini-Aniol 

De heer Wijnand Nijs 

 

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

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

 

Caritascollecte 

Volgende week is het de eerste zaterdag en zondag van de maand en wordt er 

gecollecteerd door de Caritas. 
 
In augustus is het doel: het Noodfonds Vlissingen. Dit is een interkerkelijk fonds dat 
beheerd wordt door de werkgroep Armoede. Mensen binnen de gemeente Vlissingen 
kunnen met een verwijzing van maatschappelijk werk of door de diaconie of caritas van 
een kerkgemeenschap via deze werkgroep een beroep doen op dit fonds. U moet dan 
denken aan een ondersteuning tot  bijv. een bedrag van 100 Euro  Bij hogere bedragen 
wordt er nader overleg gepleegd met het maatschappelijk werk. 
 
Wij hopen dat u deze collecte volgende week wilt voorzien van uw gaven. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
■ 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 zijn nog niet bekend. 

 
■ Vrijdag 10 augustus (15.00 uur) 

In de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg wordt vanmiddag Norma Estrada 
herdacht. Zij overleed een jaar geleden. 

 
■ Zondag 12 augustus (10.00 uur) 

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

 
■ Zaterdag 8 september (10.00-17.00 uur) 

De Onze Lieve Vrouwekerk opent vandaag de deuren ter gelegenheid van Open 
Monumentendag. Tussen 13.30 en 16.30 uur is er een klein korenfestival met optredens 
van drie koren. Binnenkort leest u er meer over in de nieuwsbrief. 

 
■ Zondag 9 september (10.00 uur)  

Vicaris drs. Paul Verbeek gaat voor in een bijzondere eucharistieviering in de H.H. 
Petrus- en Pauluskerk in Middelburg, waarin afscheid wordt genomen van pastoor drs. 
Paul de Maat en zijn opvolger, pastoor drs. Fons van Hees wordt geïnstalleerd. Meer 
informatie leest u in een van de komende nieuwsbrieven. 

 
■ 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. 

 
 

 
Laat altijd ruimte voor een minnelijke schikking 

in plaats van de deur dicht te gooien!!

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 is een onafhankelijk,  journalistiek medium en 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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