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‘Sta met mij in de tuin van heden 
vang het licht zolang het is, 

roep het donker niet, het komt vanzelf 
….. 

Zie deze dag  als aanvang…… 
                  (m. v. Hoof) 

 
 
 
Beste mensen, 
deze dag – 20 september ,  gaf mij ontmoetingen                                                               
in de pastorie van Vlissingen,                                                                                                      
de vertrouwdheid en me welkom weten; 
de plek van rust in de pastorie van Middelburg, waar ik de actualiteit van 
het pastoraat kon lezen en ordenen. 
Stap voor stap en op therapeutische basis, keer ik zo terug naar de 
werkomgeving van de parochie. 
Ik  bedank U voor Uw  steun die ik mag ondervinden! 
En: zie ernaar uit dat we elkaar weer  gaan ontmoeten. 
 
Tot Ziens! 
           
Ria Mangnus 
Pastoraal werkster 
 
 



Beleidsplan vrijwilligers vastgesteld en ingevoerd 

Vorige week heeft het parochiebestuur het ‘Beleidsplan Vrijwilligers’ voor de H. 

Maria Parochie Walcheren vastgesteld. 
 
Over dit beleid is eerst een informatieronde geweest, toen de gelegenheid om 
opmerkingen in te dienen en vervolgens is het finale concept besproken met vrijwilli-
gers. Tot slot heeft de juridisch adviseur van het parochiebestuur, op verzoek van een 
van de aanwezige vrijwilligers, nog een juridische toets uitgevoerd. 
 
De inbreng van vrijwilligers bleek tijdens de finale bespreking niet gering. Eerder 
ingediende wijzigingsvoorstellen die tijdens de schriftelijke consultatieronde nog werden 
afgewezen, zijn na de finale bespreking alsnog aan het beleidsplan toegevoegd. 
 
Voorwoord 
,,In onze parochie werken vele vrijwilligers, die deel uitmaken van een werkgroep. 
Werkgroepen in onze parochie hebben met alle aspecten van het kerkelijk leven te 
maken, van de administratie tot aan het liturgisch gebeuren. Het bestuur heeft dit 
beleidsplan opgesteld als een richtlijn voor iedere vrijwilliger.   
 
Inmiddels heeft een juridische toetsing van het beleidsplan plaatsgevonden door de 
juridisch adviseur van het bestuur, Mr. Geertjan Sarneel. Deze deelde mee dat ‘de 
beleidsnota een uitgebalanceerd en genuanceerd document is’. 
 
Het is niet altijd en in elke functie eenvoudig om als vrijwilliger voor onze parochie te 
werken. Het bestuur is er zich van bewust dat vrijwilligers de spil in onze parochie zijn, 
waar het hele kerkelijk gebeuren om draait. Met het uitbrengen van dit beleidsplan 
hoopt het bestuur het vrijwilligerswerk wat meer inzichtelijk te maken’’, schrijft Marianne 
Cazemier-Kleij, de vicevoorzitter van de H. Maria Parochie Walcheren in haar 
voorwoord. 
 
Nog niet compleet 
Het beleidsplan is nog niet compleet, want de geschillenregeling, ook vanuit de 
vrijwilligers voorgesteld, is weliswaar geregeld, maar de daarvoor noodzakelijke 
‘vertrouwenscommissie’ blijkt nog niet samengesteld. Een aanwezige vrijwilliger wilde 
desgevraagd met het parochiebestuur de namen van mogelijke kandidaten delen. Ook 
de portefeuillehouder Vrijwilligersbeleid is nog altijd niet als lid van het parochiebestuur 
benoemd. De functie wordt daarom tijdelijk waargenomen door vicevoorzitter Marianne 
Cazemier. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wilt u ons kopij sturen? Graag. 
 

Lees voor de zekerheid de spelregels in de disclaimer!! 
 



Mgr. De Jong naar synode over ‘Jongeren, geloof en de 
onderscheiding van de roeping’ 

Mgr. dr. E. J. de Jong, hulpbisschop van het bisdom Roermond, gaat in oktober 

namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie naar de Gewone Algemene 
Bisschoppensynode over ‘Jongeren, geloof en de onderscheiding van de 
roeping’ in Rome. Hij vervangt mgr. Mutsaerts die eerder werd gekozen als 
afgevaardigde, maar besloten heeft dat hij in het licht van recente gebeurtenissen 
in de wereldkerk niet wil deelnemen aan deze synode. 

De hulpbisschop van bisdom Den Bosch heeft aan paus Franciscus laten weten dat hij 
het nu niet de juiste tijd vindt om een synode over jongeren te houden, gezien de 
onderzoeken en het nieuws over seksueel misbruik die in onder meer Amerika naar 
buiten zijn geracht. Hij kiest er daarom voor niet deel te nemen. 

 

Foto: Bisdom ‘s-Hertogenbosch 

 

De Nederlandse Bisschoppenconferen-
tie respecteert zijn keuze en onder-
streept nogmaals het belang van 
concrete maatregelen voor een veilige 
kerk voor kinderen en jongeren. Zij ziet 
de komende synode echter als een kans 
en een gelegenheid om dit aan te 
kaarten in de context van het thema en 
daar met bisschoppen uit alle landen 
van de wereld over te spreken. 

Mgr. De Jong heeft ingestemd om als 
gekozen vervanger van mgr. 
Mutsaerts aan de synode deel te 
nemen. 

 

Lees hier alle berichten namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie over de 
synode. 

Lees hier welke maatregelen de R.-K. Kerk in Nederland heeft getroffen om seksueel 
misbruik te voorkomen: Nederlandse Bisschoppenconferentie komt met verklaring over 
maatregelen seksueel misbruik 

 
 

Bron: RKKerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 

https://www.rkkerk.nl/dossiers/dossier-jongerensynode/
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2018/09/Verklaring-Nederlandse-Bisschoppenconferentie-over-seksueel-misbruik-10-09-2018.pdf
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2018/09/Verklaring-Nederlandse-Bisschoppenconferentie-over-seksueel-misbruik-10-09-2018.pdf


 

 

Uitvaartverzorging H. Jobse  0118  46 22 05 

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

 
 
 
Aankondiging: geloofsgesprek met pastoor-vicaris Wiertz 

Zondag 23 september vanaf 10.15 uur is pastoor-vicaris Wiel Wiertz te gast bij 

Leo Fijen in het Geloofsgesprek (KRO, NPO2). 

De uitzending is vanaf een prachtige plek in het Zeeuwse landschap, op een driehoek 
van wegen tussen Axel, Koewacht en Zuiddorpe. Het Geloofsgesprek werd opgenomen 
bij een kruis in het open veld. ,,We zijn christen binnen en buiten het kerkgebouw,” zegt 
pastoor-vicaris Wiertz daarover.‘’ 

,,Het is belangrijk, in voorspoed en ook in woelige tijden, dat je je altijd weer baseert op 
het fundament. En dat fundament is Christus, die gekruisigd is, gestorven en opgestaan 
uit de doden. Hij geeft ons kracht.’’ 

Aansluitend wordt om 10.30 uur de mediaviering uitgezonden vanuit de Sint-
Willibrordusbasiliek in Hulst. Celebrant is pastoor-vicaris Wiel Wiertz. 
 
 
 

Bron: nieuwsbrief Bisdom Breda; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 
 



Franciscusavond in Oudenbosch 

Op donderdag 4 oktober organiseren het Bisdom Breda en het Sint 

Franciscuscentrum van 17.30 tot 21.30 uur in ‘De Pelgrim’, onder de basiliek, 
Markt 57 te Oudenbosch een Franciscusavond. 
 
Deze avond is bedoeld voor pastorale beroepskrachten, parochiële vrijwilligers en 
andere belangstellenden. Voor een broodje wordt gezorgd. 
 
Met het thema ‘pelgrimeren’ verbinden we de weg van de parochievernieuwing die we 
in het bisdom willen inslaan met de voorbereiding op de bisdombedevaart in oktober 
2019. Tijdens de Sint Franciscusavond willen we aan de orde stellen hoe de beleving 
van het op-bedevaart-zijn bijdraagt aan de verinnerlijking van het geloof en met name 
aan een ervaring van God zelf. Als je op bedevaart gaat, verlaat je het oude en 
vertrouwde om samen met anderen het geloof te beleven en God te ontmoeten. 
Pelgrim-zijn is ook een grondhouding van de gelovige in het 
algemeen om door het leven te gaan in gemeenschap met medegelovigen naar de 
ontmoeting met God van aangezicht tot aangezicht. Het is ook een goede houding om 
'naar binnen' te reizen naar meer inzicht en meer ervaring van het geloof. 
 
We beginnen met een gezamenlijke maaltijd. Daarna laten we twee sprekers aan het 
woord: 
 
Toke Elshof, universitair docent aan de Tilburg School of Catholic Theology en docent 
catechetiek aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, legt uit hoe de beleving en 
verinnerlijking van de katholieke geloofstraditie kan worden benaderd met de metafoor 
van de pelgrimage. 
 
Peter Hoefnagels, diaken en teamleider in de Bernardusparochie en docent 
kerkopbouw aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, licht toe 
hoe het beeld van het pelgrim-zijn concrete toepassing krijgt in zijn parochie. 
 
Vervolgens komen we concreet in actie en geven we een aanzet tot een ‘parcours 
spirituel’, waarmee bezoekers in de basiliek worden uitgenodigd tot de houding van 
pelgrim in het kerkgebouw en in het verkennen van het katholiek geloof. Wat zien we, 
wat raakt ons en wat kunnen we doen, zodat ook anderen worden geraakt? 
 
 
Sint Franciscuscentrum, Rabobank NL91 RABO 0158784022, Breda 
Telefoon: 076 - 522 34 44 
www.sintfranciscuscentrum.nl 
www.bisdombreda.nl 
 
 
Aanmelden 
Website  www.sintfranciscuscentrum.nl of 
E-mail  opgave@sintfranciscuscentrum.nl 
Kosten  vrijwillige bijdrage 
 

http://www.sintfranciscuscentrum.nl/
http://www.bisdombreda.nl/
http://www.sintfranciscuscentrum.nl/
mailto:opgave@sintfranciscuscentrum.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Financiële problemen Raad van Kerken Middelburg 

Al vele jaren functioneert de Raad van Kerken Middelburg als een belangrijke 

brug tussen de verschillende kerken in Middelburg. Enkele jaren geleden zijn in 
het beleidsplan een aantal doelen gesteld. 
 
Visie 
Jezus bad voor zijn volgelingen: dat zij allen één mogen zijn. (Johannes 17: 21). Aan 
deze eenheid proberen we als Raad van Kerken gestalte te geven door een platform 
voor de verschillende kerkgenootschappen te zijn, zodat wij elkaar kennen en 
kunnen vinden als het nodig is. 
 

 

 
Binnen de Raad van Kerken willen we 
met elkaar in gesprek zijn over ons 
geloof, in het bijzonder binnen het 
pastoresoverleg. Daarbij zal het 
allereerst gaan over datgene wat ons 
in het geloof verbindt, maar we gaan er 
van uit dat we ook kunnen leren van 
datgene wat van elkaar onderscheidt 
en zelfs scheidt. Wij willen echter ook 
kerk in de wereld zijn. Daarom 
bezinnen wij ons op maatschappelijke 
vraagstukken en zoeken zo nodig het 
contact met maatschappelijke 
organisaties en met de overheid. 

 
 
Invulling 
a.           Samen leren 
We leren samen door te delen wat we geloven en wat we doen in onze kerken. Dit 
gebeurt beperkt op de vergaderingen van de Raad van Kerken Middelburg, maar vooral 
op het pastoresoverleg. Ook de thema-avonden die gezamenlijk met de Raad van 
Kerken Vlissingen worden georganiseerd, hebben naast een dienend (zie hieronder) 
een lerend karakter.  
 
b.           Samen vieren 
Drie keer per jaar organiseert de Raad van Kerken een oecumenische liturgische 
viering: de vredesdienst in september, de adventszangdienst en de vespers in de 
bidweek voor de eenheid van de kerken. Voor de aanpak hiervan onderscheiden twee 
mogelijkheden. Op het moment is het zo dat in de eerste twee vieringen elementen uit 
de verschillende deelnemende kerkgenootschappen samen komen; in de vespers voor 
de bidweek komt vooral de eigenheid van het organiserende kerkgenootschap tot uiting. 
Tijdens de pinksterketen - vanaf de paaswake en tot op de eerste pinksterdag - wordt 
een paaskaars doorgegeven van de ene kerk naar de andere, waarbij iedere kerk die 
de kaars doorgeeft iets vertelt over haar eigenheid.  
 
c.            Samen dienen 
Op de jaarlijkse thema-avond die samen met de Raad van Kerken Vlissingen 
georganiseerd wordt, staat meestal een maatschappelijk thema op de agenda. Wij 
ondersteunen de maatschappelijke initiatieven en de berichtgeving daarover. 
 
 



 

Verzoek  
Tot op heden hebben we deze activiteiten georganiseerd zonder een (financieel) 
beroep te doen op de deelnemende kerken. Tijdens de jaarlijkse adventszangdienst 
leverde de collecte voor het werk van de Raad van Kerken voldoende inkomsten op om 
alle activiteiten te betalen. En op deze wijze willen we als Raad van Kerken graag 
werken. 
 
Helaas is dit jaar bij de thema-avond rond de Four Freedoms Awards op 16 mei 
2018 een financieel tekort ontstaan. De verwachte (en eerder wel verkregen) 
financiële ondersteuning door de Roosevelt Stichting is niet ontvangen. Vanuit de 
genoemde stichting was wel gevraagd om deze thema-avond te organiseren, wat 
we graag gedaan hebben. 
 
De ontmoeting met bisschop Paride Taban en de toelichting op zijn werk in Zuid-Sudan 
door PAX Nederland waren heel inspirerend. Maar de kosten kunnen niet gedekt 
worden door het huidig saldo. 
 
Daarom vraagt de Raad van Kerken Middelburg om hulp. De deelnemende kerken is 
om hulp gevraagd, maar u kunt ook helpen door een bijdrage over te maken op 
bankrekening 

NL25 INGB 0002 0326 90 
t.n.v. Raad van Kerken Middelburg 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

  
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Lief en leed 

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

 
Overleden 

Jozef (Gerard Marie) Snjijders, 89 jaar, op 15 september  2018 

 

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

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Aankondiging: geloofsgesprek met pastoor-vicaris Wiertz 

Zondag 23 september vanaf 10.15 uur is pastoor-vicaris Wiel Wiertz te gast bij 

Leo Fijen in het Geloofsgesprek (KRO, NPO2). 

De uitzending is vanaf een prachtige plek in het Zeeuwse landschap, op een driehoek 
van wegen tussen Axel, Koewacht en Zuiddorpe. Het Geloofsgesprek werd opgenomen 
bij een kruis in het open veld. ,,We zijn christen binnen en buiten het kerkgebouw,” zegt 
pastoor-vicaris Wiertz daarover.‘’ 

,,Het is belangrijk, in voorspoed en ook in woelige tijden, dat je je altijd weer baseert op 
het fundament. En dat fundament is Christus, die gekruisigd is, gestorven en opgestaan 
uit de doden. Hij geeft ons kracht.’’ 

Aansluitend wordt om 10.30 uur de mediaviering uitgezonden vanuit de Sint-
Willibrordusbasiliek in Hulst. Celebrant is pastoor-vicaris Wiel Wiertz. 
 
 
 

Bron: nieuwsbrief Bisdom Breda; redactionele bewerking: Peter Vrancken 



 

 

 

 
 

 
■ Zondag 23 september (vanaf 18.00 uur) 

Vredesviering in de Doopsgezinde kerk, Lange Noordstraat 62 in Middelburg. 
Lees hier meer over elders in deze nieuwsbrief. 

 
■ Zaterdag 13 oktober (19.00 uur) 

Bijzondere Franciscusviering in Ovezande. Pastoor Fons van Hees gaat voor in 
de eucharistieviering, die verweven wordt met een optreden van Dennis van 
Killegem van verteltheater Francesco. U leest er meer over in een volgende 
nieuwsbrief. 

 
■ Zaterdag 27 oktober (13.30 uur) 

Symposium over ‘duurzaamheid’ in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. U leest er 
binnenkort meer over in deze nieuwsbrief. 

 
■ 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. 

 
 
 
 
 

 
 

Geef mensen een pluim! Geef ze regelmatig een pluim! 
Dan krijgen ze vleugels!!

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): 
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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