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Gisteravond was er de pastoorsoverdracht in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in 

Middelburg. Pastoor Fons van Hees werd door vicaris drs. Paul Verbeek 
geïnstalleerd en pastoor drs. Paul de Maat droeg daarmee zijn verantwoordelijk-
heden over. 
 
Tekst en fotografie: Peter Vrancken 
 
Deze extra nieuwsbrief staat geheel in het teken van de pastoorswisseling. De 
komende en gaande pastoor werden gisteravond in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in 
Middelburg en vanmorgen in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen toegesproken 
door mevrouw Marianne Cazemier-Kleij, de vicevoorzitter van het bestuur van de H. 
Maria Parochie Walcheren. Haar toespraken nemen we hierna integraal over. 



 

 

Toespraak bij de installatie als pastoor van de H. Maria 
Parochie Walcheren 
 

Beste Fons, 

 

 

Zojuist ben je door vicaris drs. Paul 

Verbeek geïnstalleerd als pastoor van 

de H. Maria Parochie Walcheren. Wij 

zijn blij dat jij Paul de Maat mag 

opvolgen als pastoor van onze parochie 

en ik wil je dan ook in onze parochie van 

harte welkom heten. Je bent al pastoor 

van onze samenwerkingspartner, de H. 

Damiaan Parochie. Je had al een zware 

functie, omdat je in de Damiaanparochie 

te maken hebt met acht parochiekernen. 

Nu loopt je werkgebied van Zierikzee tot 

Vlissingen. Daarbij krijg je nu ook te 

maken met de problemen van onze 

parochie. 

De verminderde inkomsten spelen ook in de Damiaanparochie een rol. De vacatures in 

het pastoraal team gelden voor beide parochies, omdat we in het Samenwerkings-

verband ‘Boven de Schelde’ met één pastoraal team werken. Dus onze problemen 

waren ook al jouw problemen als voorzitter van het Samenwerkingsverband ‘Boven de 

Schelde’. Een snelle oplossing in deze is zeer noodzakelijk. 

Een moeilijke zaak die we de komende tijd tot een oplossing willen brengen, is natuurlijk 

de herontwikkeling en herinrichting van de Onze Lieve Vrouwekerk. In Roosendaal, 

waar je pastoor bent geweest in de  ‘Kerk van de O.L. Vrouw van Altijddurende 

Bijstand’, voorheen Paterskerk aan de Kade in Roosendaal, was je eindverantwoordelijk 

voor de restauratie van deze kerk. We kunnen dus van jouw ervaringen profteren. Laten 

we hopen dat de cruciale fase, waarin de laatste eindjes in dit project aan elkaar 

geknoopt moeten worden, zo snel mogelijk doorbroken wordt en dan uiteraard met een 

positief resultaat.    

Fons, je krijgt een zware taak erbij, maar wij, de parochianen, de vrijwilligers en het 

parochiebestuur zullen jou zo veel als mogelijk is ondersteunen. 

Nogmaals, hartelijk welkom in onze parochie. 

 

Marianne Cazemier-Kleij 

Vicevoorzitter H. Maria Parochie Walcheren 

 



 

 

Toespraak bij het terugtreden van Paul de Maat als pastoor 

van de H. Maria Parochie Walcheren 

 

Beste Paul, 

Dit is de derde keer dat ik ja toe mag spreken als vicevoorzitter van deze parochie. De 

eerste keer was begin 2013  toen je 12,5 jaar pastoor was in onze parochie. De tweede 

keer in 2015 toen je je 50-jarig priesterjubileum vierde en nu, in 2018, bij je afscheid als 

pastoor van deze parochie. 

Je bent dus 18 jaar pastoor van onze parochie geweest. Eerder was je pastoor in de H. 

Hartkerk in Etten-Leur en in de Marcoenparochie in Dorst. In Etten Leur was je vanaf 

1969 kapelaan en later werd je daar pastoor tot aan 1981. In deze functie volgde je de 

bouwpastor op. In Dorst was je 13 jaar werkzaam als pastoor. In deze periode vond 

onder jouw leiding een ingrijpende restauratie van de klokkentoren plaats, waarbij het 

mechanisme om de klok te luiden een nieuwe uitvoering kreeg. 

 

 

 

In 2000 kwam je als pastoor bij de 

parochie Zuid-Walcheren in Vlissingen 

en de Petrus en Paulus Parochie in 

Middelburg, die in 2010 fuseerden tot de 

H. Maria Parochie Walcheren. Daar 

werd je pastor van een pastoraal team, 

bestaande uit Ralph Grossert en wijlen 

Bernard van Lamoen. Vrij snel na jouw 

komst kreeg Ralph Grossert een functie 

als pastoraal werker in Zeeuws 

Vlaanderen. 

Ria Mangnus kwam later het pastoraal 

team versterken en met Ria heb je veel 

samengewerkt. De bezetting van het 

pastoraal team was aanzienlijk beter 

dan het nu is, maar daar kom ik nog op 

terug. Deze periode hebben we nu 

afgesloten met een mooie 

eucharistieviering en met de installatie 

van jouw opvolger, pastoor Fons van 

Hees, door vicaris drs. Paul Verbeek.

 

Als pastoor van de H. Maria Parochie Walcheren had je een zware taak. Ik heb dat in 

de 6½ jaar dat ik vicevoorzitter ben zelf ook ondervonden. Ik noem wat zaken die in 

onze parochie gespeeld hebben en die nog steeds spelen. 



 

 

- De ieder jaar sterk verminderde inkomsten, waardoor  bijv. 

onderhoudswerkzaamheden aan de beide kerken niet of niet voldoende kunnen 

worden uitgevoerd. Ik laat hier de toeristenkerken buiten beschouwing, omdat 

deze van hun inkomsten uit de vieringen zelf moeten zorgen voor hun 

onderhoud. Een kleine groep parochianen zorgt voor de inkomsten. We zijn niet 

de enige parochie die met dit probleem kampen. Alle katholieke kerken in 

Nederland kampen hiermee. Een kleine troost voor ons. 

 

- Het pastoraal team  Boven de Schelde kan niet goed functioneren, omdat we 

geen vacatures van pastoraal werkers ingevuld krijgen, terwijl we al één vacature 

hebben sinds begin vorig jaar. Binnenkort ontstaat er weer een vacature door het 

vertrek van pastoraal werker Jeanine Heezemans. Wel is ons meegedeeld dat 

slechts één vacature ingevuld zal worden. Jij, Paul en je collega’s en natuurlijk 

de beide besturen maken ons daar veel zorgen over. Al vele malen hebben we 

hierover ons standpunt bij het bisdom aanhangig gemaakt, helaas tot op heden 

zonder resultaat. 

 

- De herontwikkeling van de Onze Lieve Vrouwekerk, een project waarmee we al 

sinds jouw aantreden als pastoor in 2000 mee bezig zijn. Er hebben zich vele 

kansen voorgedaan, maar ze liepen allemaal op niets uit. In mijn bestuursperiode 

zijn we met jou als eindverantwoordelijke heel intensief bezig geweest met de 

herontwikkeling van de Onze Lieve Vrouwekerk. 

 

- Na twee jaar met een projectontwikkelaar uit de provincie Noord-Brabant bezig 

geweest te zijn, bleek het niet haalbaar appartementen in het schip van de kerk 

te realiseren. Vanaf 2016 zijn we als bestuur in gesprek met Vastgoed Dekker. 

Alhoewel dit een moeilijk project voor Vastgoed Dekker was, zijn we toch tot 

mooie plannen en ontwerpen gekomen. Er heeft in juni 2017 zelfs een 

inloopbijeenkomst plaatsgevonden waar alle ontwerpen te zien waren. Het 

enthousiasme van de parochianen was groot. De gemeente heeft van het begin 

van dit project zijn volledige medewerking gegeven. De medewerking van de 

gemeente heeft er zelfs in geresulteerd dat wij als parochie 20 appartementen in 

en aan de kerk mogen bouwen. Hier was eerder geen sprake van. Momenteel 

zijn we op een cruciale fase aanbeland, waarin alle laatste eindjes aan elkaar 

moeten worden geknoopt. Hierbij is  het van belang is dat alle betrokkenen, zoals 

bisdom, parochiebestuur, Vastgoed Dekker en gemeente zich tot het uiterste 

inspannen om toch nog dit project te doen slagen. 

 

- Ik wil ook nog één heel positief punt melden. En dat is de aanwezigheid van de 

vele vrijwilligers, die wij in de H. Maria Parochie Walcheren hebben. Naast de 

pastorale beroepskrachten wordt de kerk in feite gedragen door de vrijwilligers, 

zowel in de Petrus en Pauluskerk als in de Onze Lieve Vrouwekerk. Dit geldt ook 

voor onze vier toeristenkerken. Als er geen vrijwilligers zouden zijn, zou onze 

kerk niet meer kunnen bestaan. Zelfs vrijwilligers vervullen momenteel 

noodgedwongen een van de belangrijke taken van zowel de pastoor als de 

pastoraal werker uit door af en toe voorganger te zijn in de vieringen. Onder onze 

vrijwilligers bestaat er een grote mate van solidariteit, wat ons allen goed doet in 

deze gepolariseerde wereld. 

 



 

 

Paul, al deze zorgen liggen nu niet meer op jouw bordje. Toch blijf je intensief bij onze 

parochie betrokken, omdat je hebt aangegeven zondag in de vieringen zowel in 

Middelburg als in Vlissingen te blijven voorgaan. Ook heb je aangegeven één keer in de 

maand te willen voorgaan in een van de parochiekernen van de Damiaanparochie. 

Pastoor Fons van Hees zal dan op dat moment voorgaan in een van onze kerken, zodat 

onze parochianen pastoor Fons van Hees ook leren kennen. 

Het bestuur is hier erg blij mee en ik denk dat ik ook namens de parochianen mijn 

dankbaarheid  kan uitspreken, dat jij wil blijven voorgaan.  

We nemen dus niet echt afscheid. De eindverantwoordelijkheid voor de H. Maria 

Parochie Walcheren ligt niet meer bij jou. Toch ben je nog de hele week voor de kerk 

werkzaam, zelfs op een zodanige manier dat ik een beetje zorgen heb of dit op den 

duur vol te houden is. Zo heb je laatst op een zaterdag twee Duitse huwelijken 

ingezegend in de kapel in Domburg, terwijl je ’s avonds nog een eucharistieviering in 

een verpleeghuis had. Ik heb geen echte oplossing, maar niet alles kan op jouw 

rustende schouders terecht komen. 

Paul, in deze toespraak ben ik inhoudelijk ingegaan op de problemen waar onze 

parochie mee te maken heeft en waar jij als eindverantwoordelijke mee worstelde. Maar 

ik wil ook nog een woordje wijden aan je persoonlijke inzet voor de kerk. Je hebt je met 

hart en ziel ingezet voor de kerk. Je hebt je ambt en roeping altijd zeer serieus 

genomen. 

Dit heeft te maken met je sterke verantwoordelijkheids- en plichtsgevoel. Je bent 

priester in hart en ziel, omdat het priesterschap nu eenmaal de vervulling van je leven 

is. En ondanks het feit dat je geen pastoor van onze parochie meer bent, blijf je je 

priesterschap in onze parochie uitoefenen, Daar zijn wij allen heel dankbaar voor. 

Ik hoop dat je nog lang je priesterschap in onze parochie kunt blijven uitoefenen.   

Bedankt voor alles wat je als pastoor voor ons betekend hebt. 

 

Marianne Cazemier, 

Vicevoorzitter H. Maria Parochie Walcheren 

 

 
 

 

Nieuwsbrief H. Maria Parochie Walcheren 
 

Als eerste met het laatste nieuws! 
 

 
 



 

 

 

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. 

Inmiddels is er al een bedrag van ruim € 3.600.- ontvangen! 

Meer weten over de Stichting Steun Heilig Land? Kijk dan op de website:  

https://www.heilig-land.nl/ 

 

 

 

 

 

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

 
 
 

https://www.heilig-land.nl/


 

 

,,Afscheid van een bijzondere bloem’’ 

 

En met die ,,bloem’’ doelde vicaris drs. 

Paul Verbeek in zijn preek op de 

teruggetreden pastoor drs. Paul de 

Maat. ,,Hij komt van de overkant, waar 

stevige, vaste kleigrond is. Dat vormt 

iemands karakter. De wortels moeten 

stevig zijn en die waren voor Paul de 

Maat geworteld aan de Heilige Schrift. 

En die bloem denkt over alles goed na, 

soms zelfs uitermate scherp’’. 

 

De eerste kennismaking van Verbeek, toen pastoor in de Bevelanden, met de pastores 

van Walcheren, herinnerde hij zich nog als de dag van gisteren. ,,Paul de Maat kwam 

met Ralf Grossert en Bernard van Lamoen als een vader met zijn twee zonen.’’ 

 

 

Jeanine Heezemans 

Vicaris Verbeek ging ook nog kort in op 

het naderende afscheid van pastor 

Jeanine Heezemans, Zij neemt zondag 

16 september in Goes afscheid ,,en 

daar kan ik helaas niet bij zijn. Jeanine 

heeft klank en kleur gegeven in het 

boeket. Ze leverde veel denkwerk en 

toonde visie en dat is meer dan ten volle 

gewaardeerd.’’ 

 

Pleidooi 

Vicaris Verbeek sloot zijn preek af met een hartstochtelijk beroep op de 

aanwezigen. ,,Trouw en vertrouwen moeten stand houden. We hebben  elkaar 

keihard nodig.’’ 



 

 

Toespraak pastoor drs. Fons van Hees 

De nieuwe pastoor van de H. Maria Parochie Walcheren sprak aan het einde van de 

mooie en bijzondere viering nog kort de aanwezigen toe. Ook zijn toespraak nemen we 

hierna integraal over. 

 

Beste parochianen van de heilige Mariaparochie 

Een kort woord: aan de overkant in Zeeuws Vlaanderen is er éen pastoor met zijn 

collega’s emeriti en pastoraal werkers. Nu hebben we voor Schouwen Duiveland en 

Noord en Zuid Beveland en Walcheren  –de andere helft van Zeeland-  ook nog maar 

één pastoor, maar ook met zijn collega’s emeriti en pastoraal werkers. En die pastoor is 

degene die nu het woord tot u richt. Dat is tekenend voor de crisis waar onze kerk ook 

wat dát betreft mee uit de voeten moet zien te komen. Voor emeritus pastoor Paul de 

Maat en voor de nieuwe pastoor was de benoeming door Mgr. Jan Liesen nogal 

onverwacht en snel. Maar deze terugtreding van Paul en de installatie van mij is nu dus 

een feit. 

 

Dankbaar ben ik dat we op deze wijze het gebrek aan priesters het hoofd kunnen 

bieden. Hoewel, pastoor Paul blijft naar vermogen zijn priesterlijke bediening uitoefenen 

in het vieren van de sacramenten met u. En daar ben ik hem heel dankbaar voor. Zelf 

zal ik u vooralsnog eenmaal per maand voor gaan in het vieren van de eucharistie en 

me verder beperken tot deelname aan het parochiebestuur waarmee ik al een dikke 

maand met genoegen samenwerk. U begrijpt dat de H. Pater Damiaanparochie mijn 

bediening ook nodig blijft hebben. 

 

Al met al toch weer een klus erbij, waarbij het heen-en-weer reizen een extra factor is. 

Maar ik kijk blij vooruit naar mijn misschien wat beperkt thuis komen in uw parochie. 

Daarbij heb ik het diep vertrouwen in de Heer dat Hij ons werk als priester, als pastor, 

als bestuur en vrijwilligers en de geheel de geloofsgemeenschap met zijn stuwing zal 

begeleiden. En daar ben ik Hem en u allen heel dankbaar voor. 

 

Pastoor Fons van Hees 

 

 

 

 



 

 

 

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

 
 
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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