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Afscheid pastoor Paul de Maat; installatie Fons van Hees 

Zo eenvoudig was het nog niet om datum en plaats voor deze bijzondere 

viering vast te tellen. Vicaris drs. Paul Verbeek, die in deze viering de 
hoofdcelebrant is, kon alleen op zaterdag 8 september. 

Tekst: Peter Vrancken 

En omdat diezelfde dag in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen Open 
Monumentendag wordt gehouden en de kerk niet op tijd in gereedheid kon worden 
gebracht voor de afscheids- en installatieviering, viel Vlissingen automatisch af en 
viel de keuze op de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg. 

Dat leverde weer de nodige kritiek op. Enerzijds vanwege de nauwelijks aanwezige 
parkeerruimte in de directe omgeving van de kerk, anderzijds vanwege het feit, dat 
Middelburg tot 20.00 uur betaald parkeren kent. Weliswaar zijn er op de Dam 
behoorlijk wat parkeerplaatsen, maar dat is niet bepaald oploopafstand voor de 
(doorgaans) oudere parochianen. 

En van het afscheid van wijlen pastoraal werker Bernard van Lamoen weten we, dat 
wanneer de auto niet precies in de vakken wordt geparkeerd, dat ook een boete 
oplevert van negentig euro. 

Vanwege de viering op zaterdagavond zal er op zondag 9 september in 
Middelburg geen viering zijn. In Vlissingen is er die dag een bijzondere 
eucharistieviering, waarin de zaterdag geïnstalleerde pastoor Fons van Hees 
voorgaat, samen met de teruggetreden pastoor Paul de Maat. 
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Bestel nu: de geautoriseerde vertaling van de exhortatie 
Gaudete et exultate 

‘Gaudete et exsultate (Verheugt u en juicht)’. Dit zijn de eerste woorden van de 

apostolische exhortatie van paus Franciscus over de roeping tot heiligheid in de 
wereld van vandaag. De door de Nederlandse Bisschoppenconferentie 
geautoriseerde vertaling is nu te bestellen als onderdeel van Kerkelijke 
Documentatie 2018 nr. 1, een uitgave die ook de vertaling van enkele andere 
belangrijke documenten bevat. 

Paus Franciscus wijst er in zijn nieuwste exhortatie op, dat de heiligen niet alleen 
diegenen zijn die de Kerk zalig of heilig heeft verklaard, maar ook bijvoorbeeld “ouders 
die met grote liefde hun kinderen opvoeden, mannen en vrouwen die hard werken om 
hun familie te onderhouden, de zieken, oudere religieuzen die hun glimlach hebben 
behouden.” Je kunt groeien in heiligheid door kleine gebaren. Door geduld te hebben, 
aandacht, door vriendelijkheid en door af te zien van geroddel. Niet alleen door grote 
keuzes en bekering, maar ook door meer volmaakt te doen wat je al deed. De vertaling 
van de exhortatie is voorzien van een aantal handige bijlagen, zoals een 
trefwoordenlijst, die het bestuderen er van gemakkelijker maken. 



 

Andere documenten 

In de nieuwste uitgave in de serie van Kerkelijke Documentatie is tevens opgenomen 
het document ‘Placuit Deo (Het heeft God behaagd). Over de christelijke 
verlossing,  uitgegeven door de Congregatie voor de Geloofsleer. Verder staan in deze 
uitgave enkele boodschappen van paus Franciscus uit 2018 bij speciale gelegenheden, 
die allen raken aan het thema heiligheid. Tenslotte wordt bij deze editie ook de 
‘Gedragscode Pastoraat’ geleverd, zoals vastgesteld door de Nederlandse 
Bisschoppenconferentie op 10 april 2018. De gedragscode is uitneembaar. 

Bestellen 

Deze uitgave in de serie Kerkelijke Documentatie van het Secretariaat voor het Rooms-
Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) in samenwerking met uitgeverij Adveniat verschijnt 
half augustus, kost € 15,- inclusief verzendkosten, exclusief behandelkosten. Bestellen 
kan via het bisdom Breda:  076 – 522 34 44, dagelijks telefonisch bereikbaar tot 12.30 
uur. 

Per e-mail: stuur een mail naar bestel@rkk.nl met in het bericht uw naam en volledige 
adresgegevens (zoals hieronder).  

Per post: via Bisdom Breda, Postbus 90.189,  4800 RN Breda. U kunt voor het bestellen 
ook onderstaand bestelformulier printen en ingevuld retourneren: 

 

 

Ja, ik wil Kerkelijke Documentatie deel  1 - 2018  bestellen. 
Prijs € 15,00 per stuk, inclusief verzendkosten, excl. behandelingskosten à  € 1,10. 
 

Naam: 

Straat: 

Postcode:                       Plaats: 

Aantal exemplaren: 

E-mailadres: 

IBAN Banknummer: 

 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

mailto:bestel@rkk.nl


 

 Aanmelding bisdombedevaart 2019 naar Italië geopend 

Volgend jaar organiseert het Bisdom Breda een bedevaart naar Italië. De 
bedevaart vindt plaats in de herfstvakantie (12-19 oktober 2019) en staat in het 
teken van de heilige Benedictus en de benedictijnse spiritualiteit. Inschrijven voor 
de bedevaart is vanaf nu mogelijk. 

Vicaris Paul Verbeek is lid van het bedevaartteam: ,,De heilige Benedictus, die we als 
patroon van Europa mogen vereren, is de grondlegger van het kloosterleven in de kerk. 
De eenvoudige regel ‘ora et labora’, bid en werk, is niet alleen voor kloosterlingen in de 
benedictijnse traditie een belangrijke richtlijn, maar ook een waardevol houvast voor alle 
gelovigen. Gezond en heilzaam leven heeft te maken met de goede balans tussen 
bidden en werken.’’ 

,,Bekende abdijen zijn rustplaatsen tijdens de reis,’’ vertelt Paul Verbeek. De bedevaart 
zal onder meer Subiaco aan doen, waar Benedictus zijn roeping ontving, en Monte 
Cassino, de abdij waar hij tot zijn overlijden in 550 abt was. ,,Een bedevaart is een 
bijzondere reis. Natuurlijk is het al fijn om met elkaar onderweg te zijn, mooie ervaringen 
op te doen en het leven met elkaar te delen. Het wordt echt een bedevaart doordat we 
als gelovigen met elkaar rond de bisschop op weg gaan en ons geloof voeden en 
beleven. Zo groeit ook de verbondenheid die we met elkaar hebben als gelovigen in het 
bisdom.’’ 

Vicaris Paul Verbeek maakte met het bedevaartteam een voorbereidingsreis in april. 
Daarna zijn de puntjes op de i gezet in het programma en is een vernieuwde 
bedevaartfolder gemaakt. Deze wordt samen met een poster na de zomer verstuurd 
aan parochies. Vanaf het najaar worden regionale informatiebijeenkomsten gehouden 
voor parochies. Het Sint Franciscuscentrum biedt daarnaast een inhoudelijk programma 
aan ter voorbereiding. Dit is ook interessant voor mensen die niet mee zullen gaan op 
de bedevaart. 

 
 
▪ Download de folder 
▪ Programma Sint 

Franciscuscentrum 
▪ Inschrijven voor de bedevaart! 

(N.B. gebruik windows explorer bij 
het invullen van het formulier) 
 

 

 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 

 

https://www.bisdomvanbreda.nl/wp-content/uploads/2018/07/2019_Inschrijfformulier_Bisdom_Breda_Bedevaart.pdf
https://www.bisdomvanbreda.nl/wp-content/uploads/2018/07/2019_Inschrijfformulier_Bisdom_Breda_Bedevaart.pdf
https://www.bisdomvanbreda.nl/wp-content/uploads/2018/07/2018-07-12_Bedevaartfolder_Bisdom-Breda_Italie.pdf
https://sintfranciscuscentrum.nl/vorming/voorprogramma-bisdombedevaart
https://sintfranciscuscentrum.nl/vorming/voorprogramma-bisdombedevaart
https://www.bisdomvanbreda.nl/wp-content/uploads/2018/07/2019_Inschrijfformulier_Bisdom_Breda_Bedevaart.pdf
mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Lief en leed 

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

 
Gedoopt 

Sylvie Kajtar, op 29 juli in de Onze Lieve Vrouwekerk 

 

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

 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Caritas collectes augustus 2018 

In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat Caritas komend weekend collecteert 

voor het Noodfonds Vlissingen. Wat er niet bijstond is, dat het hier om de collecte 
in Vlissingen gaat. 
  
In Middelburg collecteert Caritas op 5 augustus voor een ander doel: de Voedselbank.  
 
Door voedselhulp te verlenen hoopt de voedselbank op dat moment de dagelijkse 
zorgen van de hulpvragers te verminderen. Van hulpvragers wordt gelijktijdig verwacht 
dat zij aan een structurele oplossing werken. De noodhulp wordt daarom in eerste 
instantie voor twaalf maanden toegekend. Tussendoor wordt getoetst of de voedselhulp 
nog nodig is. Er kan in totaal drie jaar een beroep op de Voedselbank gedaan worden.  
 
De Voedselbank Walcheren verstrekte in 2017 voedselpakketten aan 623 mensen: 331 
in Vlissingen, 93 in Middelburg en 11 in Veere. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
■ 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 deze nieuwsbrief. 

 
■ Zaterdag 8 september (19.00 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. Let op: 
op zaterdagavond geldt tot 20.00 uur betaald parkeren. Parkeert u bovendien in de 
aangegeven vakken om bekeuringen te voorkomen. Meer informatie leest u in een van 
de komende nieuwsbrieven. 

 
■ Zondag 9 september (10.00 uur) 

Er is vandaag alleen een eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. 
Voorgangers zijn pastoor Fons van Hees en pastoor Paul de Maat. 
Er is vandaag geen viering in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg. 

 
■ Zondag 18 november 
 Werelddag van de armen. 
 
 
 

 
Laten we er bij alles rekening mee houden, 
dat wij niet leven met volmaakte mensen!!



 

 

 

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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