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Emeritus-pastor Ed Visser legt alle taken neer

Beste Parochianen,
In onderstaande brief kunt u lezen dat pastor Ed Visser, na 10 jaar emeritus-pastor in
onze parochie geweest te zijn, zijn functie per 1 september a.s. neerlegt.

Alhoewel wij dit als parochiebestuur betreuren, hebben we begrip voor zijn beslissing
en spreken we onze dankbaarheid uit dat hij zo lang zijn pastorale werkzaamheden
voor ons als parochianen verricht heeft.

Op zondag 26 augustus a.s. om 10.00 uur vindt de afscheidsviering van pastor Ed
Visser plaats in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen.

Marianne Cazemier-Kleij,
vicevoorzitter bestuur H. Maria Parochie Walcheren

Lees op de volgende pagina de brief van emeritus-pastor Ed Visser ►►►

Vlissingen, 10 augustus 2018
Beste parochianen,
Op 1 september aanstaande is het 10 jaar geleden dat ik, als gepensioneerd
pastoraal werker, ging meewerken in de parochies van Vlissingen en Middelburg.
Toentertijd maakten Ralf, Bernard en Paul deel uit van het team. Na het vertrek van
Ralf kwam Ria er bij. Ik denk aan die begintijd met weemoed terug. De overgang
naar een samenwerkingsverband met de parochies op de Bevelanden bracht grote
veranderingen. Ik maakte onder meer geen deel meer uit van het team.
Ik heb in die 10 jaar als voorganger heel veel vieringen mogen doen. Vooral de
liturgische steun van Ralf in het begin was van onschatbare waarde. Daarnaast was
ik voorganger in zeer veel uitvaarten. Indrukwekkende vieringen die ik met toewijding
trachtte te doen. Heel fijn om te doen waren de huisbezoeken en de bezoeken aan
zieke parochianen. We hebben veel gedeeld.
Boeiend was het om voorganger te zijn in de vieringen, gehouden in de zorgcentra.
Het vormde een grote uitdaging om in de overwegingen bij de leefwereld aan te
sluiten van de bewoners. Vooral in Huize Willibrord. Voor mijn gevoel is dat aardig
gelukt. Zo kent het parochiewerk vele facetten. Nog meer dan ik hier naar voren
breng.
Die 10 jaar meewerken in de parochies bracht veel voldoening, maar had ook een
grote impact op mijn situatie. Daar ontkom je gewoon niet aan. De steun van mijn
echtgenote Joana op de achtergrond is daarbij van onschatbare waarde geweest.
Vanwege die impact op mijn situatie heb ik besloten om met ingang van 1 september
aanstaande te stoppen met de werkzaamheden, die ik in de parochies verricht. Een
moeilijke beslissing, na veel wikken en wegen genomen.
Ik wens u allen: Vrede en alle goeds.
Pastor Ed Visser.

Foto: © Jeannette Vrancken

Wereldfamiliedagen Dublin van 21 tot en met 26 augustus
Afgelopen dinsdag, 21 augustus, gingen in Dublin, Ierland, de Wereldfamiliedagen van start. Deze grootste bijeenkomst van Katholieke gezinnen en
families vindt elke drie jaar in een ander land plaatst. Paus Franciscus is
aanwezig op zaterdag 25 en zondag 26 augustus, de laatste dagen van dit
evenement.
Eerdere Wereldfamiliedagen vonden plaats in Rome in 1994, in Rio de Janeiro,
Brazilië in 1997, Rome in 2000, Manila op de Filipijnen in 2003, Valencia, Spanje in
2006, Mexico City, in 2009, Milaan in 2012 en Philadelphia 2015.
Pope Franciscus benadrukt met het oog op de komende Wereldfamiliedagen dat ‘het
gezin dat de vreugde van het geloof ervaart dit ook communiceert. Zo’n gezin is het
zout van de aarde en het licht van de wereld, het is het zuurdesem van de
samenleving’.
Aartsbisschop Diarmuid Martin van Dublin hoopt onder meer dat de
Wereldfamiliedagen in Ierland de gelegenheid bieden om bezig te zijn met het thema
voor de komende synode over Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de
roeping en zo de positie van het gezin te versterken als het gaat om het doorgeven
van het geloof, ondanks alle uitdagingen die zich daarbij voordoen.
Kijk hier voor meer informatie.

Nood staat aan de lippen

ANALYSE

Nu ook emeritus-pastor Ed Visser heeft aangekondigd al zijn werkzaamheden
binnen de H. Maria Parochie Walcheren te gaan beëindigen, betekent dat een
nieuwe aanslag op de beschikbare pastorale zorg binnen onze parochie.
Tekst: Peter Vrancken
Die pastorale zorg, met name op Walcheren en in iets mindere mate in het
werkgebied van ‘Boven de Schelde’ staat al geruime tijd onder enorme druk.
Op 1 januari 2017 vertrok pastor Bernard van Lamoen naar Roosendaal. Deze
vacature is nog steeds niet ingevuld. Helaas overleed Bernard van Lamoen eind
2017. De daardoor ontstane vacature in de Norbertusparochie werd al begin dit jaar,
dus opmerkelijk snel, ingevuld.
Pastor Ria Mangnus werd eerder dit jaar ziek en is nog steeds herstellende. Pastor
Katrien van de Wiele kwam (gelukkig) vanuit Zeeuws Vlaanderen de helpende hand
bieden. Zij het slechts voor één dag!
Intussen heeft pastoor drs. Paul de Maat, zoals bekend, zijn functie als pastoor van
de H. Maria Parochie Walcheren neergelegd. Pastoor Fons van Hees van de H.
Damiaanparochie in Goes volgt hem op, hetgeen feitelijk neerkomt op een forse
taakverzwaring van pastoor Fons van Hees. Hij draagt nu immers voor twee
parochies de verantwoordelijkheid, bestaande uit tien parochiekernen! En als de
pastoor van Lewedorp naar Rilland moet (dertig autokilometers) is hij daarmee zeker
25 minuten zoet!
In de Damiaanparochie gaat pastoraal werkster Jeanine Heezemans binnenkort met
vervroegd pensioen. En dat betekent opnieuw een forse aanslag op de capaciteit van
pastorale zorg in Zeeland, want zij was, zij het in beperkte mate, eveneens
werkzaam binnen de H. Maria Parochie Walcheren.
Onlangs werd bekend, dat oud-Middelburger pastor Geerten Kok de Norbertusparochie in Roosendaal per 1 september a.s. gaat verlaten. Hij vertrekt naar het
bisdom Breda. Inmiddels is deze vacature razendsnel ingevuld met de benoeming
per 1 oktober van pastoraal werkster Mary Zopfi-de Bruijn. Daarmee is het pastorale
team daar weer op sterkte.
De benoemingen in Roosendaal roepen vragen op. Waarom kan het daar wel zo
snel en waarom wachten Walcheren (en Zeeland) al bijna twee jaar op de zo
noodzakelijke versterking van het pastorale team. Terwijl de nood toch hoog is en
steeds hoger, terwijl het bisdom Breda die nood al zo lang kent….. En ,,er’’, zo werd
al eerder aan ons parochiebestuur kenbaar gemaakt, ,,mee bezig is.’’ Bijna 2 jaar!

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

Lezers schrijven (1)
Mooi om te lezen wat de bisschop zo al schrijft over bidden met kinderen.
Waardevolle gedachten. Veel geldt natuurlijk ook voor bidden met volwassenen!
Even inhakend op de bekendmaking Militair Ordinariaat. Alle aalmoezeniers bij
Defensie vinden onderdak bij dit Militair Ordinariaat. De bisschop van het Militair
Ordinariaat is hun bisschop! De aalmoezeniers bij Defensie zijn aan hem
verantwoording schuldig over de inhouden die zij brengen, over hun pastoraal werk.
Dat is sterker als: ,,het MO werkt nauw samen met.’’
Hartelijke groet,
René Heinrichs, aalmoezenier b.d.

Cadeau voor scheidend pastoor Paul de Maat

Overweegt u pastoor Paul de Maat een cadeau te geven bij zijn uittreden als
pastoor van de H. Maria Parochie Walcheren? Het is de uitdrukkelijke wens van
pastoor Paul de Maat om alle giften te doneren aan het volgende doel:
Laten we samen eens extra hulp bieden aan medische zusters in Zuid Jordanië. De
Stichting Steun Heilig Land (Oldenzaal) vestigt onze aandacht op deze nood. Zij
doet dit in nauwe samenwerking met de R.K. Hulp- en Ontwikkelingsorganisatie voor
het Midden Oosten met vestigingen in Beiroet, Jeruzalem en Aman.
De ‘Combonu Missionary Sisters’ hebben een ziekenhuis in het armste deel van
Kerak, waar zij niet alleen aan de oorspronkelijke bewoners van de regio medische
zorg verlenen, maar nu ook aan vele vluchtelingen (met name uit Syrië). Om die zorg
te kunnen geven moet onder andere een van de anesthesiemachines (voor de
narcose, de verdoving dus) vervangen worden.
U kunt dit doen door uw gift te storten op het volgende rekeningnummer:

NL16 ABNA 0231 9007 91
ten name van H. Maria Parochie Walcheren onder vermelding van: afscheid
pastoor Paul de Maat.
Meer weten over de Stichting Steun Heilig Land? Kijk dan op de website:
https://www.heilig-land.nl/

Uitvaartverzorging H. Jobse
www.hjobse-uitvaart.nl

0118 46 22 05

www.basisuitvaart-zeeland.nl

Caritascollecte van september 2018

De caritascollecte van september is bestemd voor Het Witte Huis in Vlissingen.
Het Witte Huis is een regionale voorziening voor de opvang van dak- en thuislozen. Het
is een laagdrempelige ontmoetingsplek in de Prins Hendrikstraat en voorziet in bed-,
bad- en broodopvang. Er is maximaal plaats voor 10 personen. Aanmelden moet voor
17.00 uur plaatsvinden en daarna vindt de definitieve telling plaats en worden de
plaatsen verdeeld. Vrouwen gaan voor mannen. De kosten voor de nachtopvang
bedragen € 4,50 . Mocht de cliënt dat niet kunnen betalen, dan wordt er gekeken voor
een passende regeling.
Veiligheid van cliënten en begeleiders staat voorop bij de toelating. Het Witte Huis biedt
ook onderdak en begeleiding aan mensen op weg naar een eigen woning. Zij leren dan
om structuur aan te brengen in hun leven, leren om te gaan met geld en het aflossen
van eventuele schulden.
Dit project wordt gefinancierd door het rijk in samenwerking met de gemeente,
maar de werkelijke kosten worden niet gedekt door het budget dat beschikbaar is.
Daarom vraagt Caritas u om tijdens de collecte van 1 of 2 september 2018 dit
Zeeuwse project te ondersteunen.

Lezers schrijven (2)
Heel hartelijk dank voor het sturen iedere week van de nieuwsbrief van Walcheren. Dus
nu is het bericht over mijn gestolen e-bike en de kovel uit Burkina Faso verspreid van
Walcheren tot heel Brabant. En in De Stem in heel West Brabant. Ik heb natuurlijk nog
niets vernomen van die fiets en van de kovel ondanks de grote verspreiding van het
nieuws.
Maar ik wil nog een beetje aanvulling geven. Want je schrijft dat ik vaak de diensten in
Zoutelande hebt verzorgd. Dat is maar 2 keer gebeurd. Maar dat ik 14 jaar in Vlissingen
gewerkt hebt, dat is heel boeiend voor mij geweest. Van 1975 tot 1989 ben ik in
Vlissingen pastor geweest.
Na mijn verpleegkundige opleiding in 4 jaar moest ik weer een beetje aan het pastoraat
wennen. En 1975 was Willem van de Riet mijn collega en die stelde voor om me als
pastor Burm te introduceren, want daarvoor werd de term kapelaan gebruikt. En nu is
het weer terug gedraaid. 7 jaar heb ik samen gewerkt met Willem van de Riet in
Vlissingen en in 1982 werd ik pastoor van Oost en West Souburg tot 1989. Ik ben de
laatste pastoor van Oost en West Souburg geweest en daarna is de parochie gefuseerd
met Vlissingen. En ik ben een klasgenoot van Paul de Maat en verschillende keren met
hem op vakantie geweest. Ook als student met de fiets naar Londen geweest.
Het allerbeste van emeritus-pastoor Fons Burm

Ter herinnering aan Graab Arkesteijn

Op 9 augustus overleed in Vrouwenpolder op 82-jarige leeftijd Gabriël Arnoldus
Arkesteijn.
Tekst en foto’s: © Peter Vrancken

Graab Arkesteijn was binnen de toeristenkerk Onze Lieve Vrouw van den Polder in
Vrouwenpolder een meer dan gewaardeerde vrijwilliger. Vanwege zijn vele en
jarenlange verdiensten voor deze toeristenkerk, ontvingen echtgenote Toos en Graab
tijdens de viering van het 50-jarig bestaan van de toeristenkerk in 2008 een pauselijke
bemoediging en werd Graab bovendien koninklijk onderscheiden. Zijn overlijden is een
zware klap voor de werkgroep toeristenkerk Vrouwenpolder.
Op dinsdag 14 augustus werd Graab Arkesteijn tijdens een eucharistieviering in de door
hem zo geliefde toeristenkerk herdacht. De crematie vond aansluitend plaats in het
crematorium in Middelburg.

Bisschop mgr. Hans van den Hende verraste het echtpaar Toos en Graab Arkesteijn in 2008
met een pauselijke zegen (bemoediging) vanwege de tomeloze energie die beiden in de
toeristenkerk in Vrouwenpolder steken.

Koninklijke onderscheiding
Na afloop van de bijzondere eucharistieviering bij het halve eeuwfeest van de
toeristenkerk in Vrouwenpolder werd Graab Arkesteijn, voorzitter van de werkgroep
Toeristenpastoraat Vrouwenpolder en al sinds 1992 niet alleen met zijn echtgenote
Toos de motor achter de toeristenkerk, maar ook de constante en bindende factor, door
koningin Beatrix benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Persoonlijke band
Een citaat uit de argumenten om Graab Arkesteijn koninklijk te onderscheiden. ,,Voor
tal van kerkgangers is het bezoek aan de strandkerk in Vrouwenpolder al jaren een vast
onderdeel van hun vakantie in Zeeland. Hoewel het te ver voert om te stellen dat deze
toeristen hun vakantie in Vrouwenpolder doorbrengen vanwege de strandkerk, speelt
de strandkerk bij de afweging om opnieuw naar Vrouwenpolder te gaan ongetwijfeld
een rol.
De ongedwongen, informele en gastvrije sfeer tijdens de vieringen maken deze
vieringen tot een religieuze belevenis, die men in de eigen woonomgeving mist. In een
tijd dat de toerist steeds meer op zoek is naar ‘belevenissen’, biedt de strandkerk in
Vrouwenpolder hiertoe de mogelijkheid.
Daarnaast heeft de strandkerk ook een belangrijke sociale functie omdat het een
ontmoetingspiek is voor toeristen die elkaar hier al jarenlang ontmoeten en tussen wie
een vriendschappelijke band is ontstaan.
Ook door de vaak persoonlijke band met de familie Arkesteijn kijken veel
toeristen elk jaar met goede herinneringen terug op hun vakantie in Zeeland.’’

Graab Arkesteijn werd in 2008 door koningin Beatrix benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje Nassau. Burgemeester drs. Rob van der Zwaag van de gemeente Veere speldde hem
de bij deze Koninklijke onderscheiding behorende versierselen op.

Tijdens de viering van het 60-jarig bestaan van de toeristenkerk in Vrouwenpolder was er voor
Graab Arkesteijn een warme handdruk van Marianne Cazemier-Kleij, de vicevoorzitter van het
bestuur van de H. Maria Parochie Walcheren. Naast Graab zit echtgenote Toos ArkesteijnVergeer.

Strandkerk Zoutelande maakt zich op voor jubileumjaar

De toeristenkerk in Zoutelande, Sint Catharina, is, evenals de overige
toeristenkerken die onze parochie ‘rijk’ is bijna klaar met het lopende
toeristenseizoen, dat zich vooral van de meest prachtige kant liet zien: meer dan
zestig dagen minimaal 20 graden overdag, nauwelijks een spatje regen en een
groot aantal tropische dagen.

Op 9 september is de laatste viering van
het lopende seizoen. Daarna gaat de
toeristenkerk zich opmaken voor een
jubileumjaar, want in 2019 bestaat deze
toeristenkerk zestig jaar.

Foto: © Peter Vrancken

Lief en leed
geboorte – doop - eerste communie – vormsel – huwelijk - overlijden

Gedoopt
Sylvie Katjär (29 juli), Marcel Ruminske (4 augustus) in de Onze Lieve Vrouwekerk en Florian
Boogers, H.H. Petrus- en Pauluskerk (12 augustus)
Overleden
Jadwiga Marandi-Aniol), Wijnand Nijs, Lida Elve Meijer (op 8 augustus) en Graab Arkesteijn op
9 augustus 2018

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

■

Zondag 26 augustus (10.00 uur)
Afscheidsviering van emeritus-pastor Ed Visser in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen.

■

Donderdag 30, vrijdag 31 augustus alsmede zaterdag 1 september
Op donderdag 30, vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 september is er in het kader van de
Kunstroute Koudekerke in de toeristenkerk Dishoek een expositie van kunst, gemaakt door
leerlingen van Scholengemeenschap CSW van de Perre. De openingstijden zijn op donderdag en
vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

■

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. Na afloop van de viering is er gelegenheid om de vertrekkende en nieuwe pastoor te
ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje.

■

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. Na afloop van de viering is er
gelegenheid om de vertrekkende en de nieuwe pastoor te ontmoeten onder het genot van een
hapje en een drankje. Er is vandaag geen viering in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in
Middelburg.

■

Zondag 16 september (10.00 uur)
In de eucharistieviering in de Moeder Godskerk in Roosendaal wordt afscheid genomen van
pastoraal werker Geerten Kok. Na de viering is er gelegenheid om persoonlijk van Geerten Kok
afscheid te nemen.

■

Zondag 16 september (11.00 uur)
Afscheidsviering van pastoraal werkster Jeanine Heezemans. Zij is op 1 september jl. met
vervroegd pensioen gegaan. Het gehele pastoresteam is aanwezig in de H. Maria Magdalena
kerk in Goes.

■

Zondag 18 november
Werelddag van de armen.

God is nooit ‘in gesprek’!!

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):
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
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