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Detachering Katrien van de Wiele met een half jaar verlengd 

Het afgelopen half jaar is pastoraal werkster Katrien van de Wiele voor één dag 

in de week gedetacheerd geweest in de parochies van het samenwerkingsver-
band Boven de Schelde. 
 
 
Via deze detachering ondersteunt 
Katrien het pastoraal team van dit 
samenwerkingsverband, dat al sedert 1 
januari 2017 kampt met een ernstige 
onderbemensing van het pastorale 
team. Daarover las u al eerder 
uitgebreid in deze nieuwsbrief. 
 
Inmiddels is afgesproken dat de 
detachering van Katrien van de Wiele 
met een half jaar wordt verlengd. 
 
Zij zet zich in de parochies Boven de 
Schelde met name in voor het 
pastoraat met jonge gezinnen. 
  

 
 
 

 

Wilt u ons kopij sturen? Graag. 
 

Lees voor de zekerheid de spelregels in de disclaimer!! 
 



 

Uitvaartverzorging H. Jobse  0118  46 22 05 
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Bijzondere Franciscusviering in Ovezande 

Dit jaar willen we de dierendagviering een wat andere invulling geven, dan in de 

voorgaande jaren. Zeker omdat de geplande datum, zaterdag 13 oktober 19.00 

uur, wat verder afstaat van dierendag 4 oktober, wordt het meer een Franciscus-

viering, en zal er nu geen dierenzegening zijn. 

Maar het belooft zeker een bijzondere avond te worden. Want we hebben verteltheater 

“Francesco” uitgenodigd. Denijs van Killegem kruipt op een soms aangrijpende en dan 

weer humoristische wijze in de huid van Franciscus van Assisi. Deze theatermaker 

brengt momentopnamen uit zijn leven, versterkt met beeld en muziek. Dit alles zal 

verweven worden in een eucharistieviering waarin pastoor drs. Fons van Hees voor zal 

gaan. 

Bron: nieuwsbrief H. Damiaanparochie 

 



 

4 oktober: Feestdag van Franciscus 

Volgende week donderdag, 4 oktober, vieren we de feestdag van de heilige 

Franciscus. Deze heilige wordt geassocieerd met dieren en minder bedeelden. 
 
Niet voor niets staat het mooie Franciscusvaandel iedere eerste zondag van de maand 
op het priesterkoor van de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen ter ondersteuning van 
de maandelijkse Caritascollecte. Daarom in deze nieuwsbrief een verhaal over deze 
heilige, die voor zovelen als een prominent voorbeeld geldt. 
 

 
 
 

Caritas 

Hoe breng je dit in beeld? Het heeft iets te maken met je laten raken door de 

concrete medemens, die als de ander of de Ander op je weg komt. Franciscus van 
Assisi heeft dit aan den lijve ondervonden. 

Tekst: Vicaris drs. Paul Verbeek 

Tot de ontmoeting met de melaatse leefde hij als een vrolijke frans. Tijdens de oorlog 
tussen Assisi en Perugia werd hij ziek. Hij dacht over zijn leven na. 

Maar de grote wending kwam door de ontmoeting met een melaatse. We kennen niet 
de naam van deze mens, die het leven van Franciscus totaal heeft veranderd. 

In een van zijn geschriften, waar hij terugkijkt op zijn leven, schrijft hij: ,,Ik heb een 
melaatse ontmoet en ben daarna wat verder gegaan. Oog in oog te staan met een 
kwetsbare medemens is voor hem een kernmoment in zijn leven geworden. Voor de 
omhelzing tot stand kwam, hebben ze elkaar recht in de ogen gekeken. Dit stemt tot 
nadenken. Echte liefde voor de ander houdt in, dat je naar elkaar kijkt, naar elkaar 
omziet. 

Kunstenaar Jan Tolboom uit Leusden heeft dit op een bijzondere manier uitgebeeld. 
Het gezicht van de melaatse lijkt geïnspireerd te zijn door het schilderij ‘de Schreeuw 
van Munch’. De noodkreet om warmte, aandacht, hulp, staat letterlijk op het gezicht te 
lezen. 

In de omhelzing toont Franciscus zijn warmte, medeleven en tederheid; het is geen 
eenrichtingsverkeer. Ze staan open voor elkaar, ze zijn elkaars gelijken. Zo kan dit 
beeld een poging zijn om de kernwaarde van Caritas in beeld te brengen: vanuit een 
fundamentele liefde voor elkaar proberen elkaar nabij te zijn, juist op momenten dat de 
ander zich verlaten voelt’. 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
Franciscus en de melaatse in de basiliek van Oudenbosch 

Foto: Sonja van den Bergh 

 
 



Franciscusviering in St. Catharinakapel Bergen op Zoom, 
(ingang Klaverstraat 35) 
 
                                                                                    

Thuis in ons gemeenschappelijk huis? 
                                                              
 
Met dit thema verwijst de organiserende Custodie Bergen op ZAoom van de 
Franciscaanse Beweging naar de encycliek ‘Laudato si’ (Geloofd zij U, Heer), genoemd 
naar het Zonnelied van Franciscus van Assisi. Daarin uit de paus zijn zorgen omtrent de 
toekomst van Moeder Aarde, maar ook over haar bewoners en vooral de allerarmsten. 
 
 
Dankbaar wordt vanuit bovenstaande gedachte het leven en sterven van 
Franciscus van Assisi herdacht. En vreugdevol vieren we zijn thuiskomst bij zijn 
Vader. 
 
 
De viering wordt muzikaal omlijst door de slagwerkgroep Makasi en het Gregoriaans 
oor van de Gertrudiskerk. 
 

                                     
  

Na afloop kunt u gezellig een kop koffie of thee drinken. 
 
Wees van harte welkom, wie u ook bent en van waar u ook komt!      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gewijzigde openingstijden parochiesecretariaat Vlissingen 

De openingstijden van het  secretariaat van de parochiekern Vlissingen zijn met 

ingang van  maandag 1 oktober 2018 aangepast. 
 
Het secretariaat is voortaan iedere werkdag geopend en telefonisch bereikbaar van 
09.00 tot 11.30 uur. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 



Nogmaals: het vrijwilligersbeleidsplan 

Meerdere abonnees informeerden bij onze redactie naar het Beleidsplan 

vrijwilligers, zoals dat op 5 september jl. door het bestuur van de H. Maria 
Parochie Walcheren is vastgesteld. 
 
Het beleidsplan is op vrijdag 14 september door secretaris Jac van Damme per e-mail 
verstuurd aan de coördinatoren van alle werkgroepen. Het is vervolgens de taak van de 
coördinatoren van die werkgroepen, om het beleidsplan per e-mail door te sturen naar 
alle leden van hun werkgroep(en). 
 
De reden voor deze werkwijze is eenvoudig. Secretaris Jac van Damme van het 
parochiebestuur beschikt niet over alle e-mailadressen van de vele vrijwilligers die in 
onze parochie actief zijn. De coördinatoren van de werkgroepen beschikken daar wel 
over. 
 
Dus nogmaals het verzoek aan de coördinatoren: graag het beleidsplan 
vrijwilligersbeleid doorsturen naar alle leden van de werkgroep! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rens Stobbelaar gaat werkgroep Leven met verlies 
begeleiden 

De werkgroep Leven met verlies, werkzaam in het gehele gebied van Boven de 

Schelde, zal, Nu pastoraal werkster Jeanine Heezemans met vervroegd pensioen 
is gegaan, voortaan worden begeleid door Rens Stobbelaar. 
 
Rens Stobbelaar werkt parttime als 
geestelijk verzorger bij Zorgstroom in 
Middelburg en Veere. 
 
Daarnaast begeleidt hij bezinningsreizen 
/retraites naar Assisi en gaat hij voor in 
vieringen en uitvaarten. 
 
Wilt u contact met de werkgroep 
Leven met verlies? Neem dan 
contract op met een van de 
parochiesecretariaten. De 
telefoonnummers vindt u op de 
laatste pagina van deze nieuwsbrief.  

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Caritascollecte oktober 

De caritascollecte van oktober wordt een week eerder gehouden, dus op 

zondag 30 september in verband met een verplichte bisschoppelijke collecte op 
de eerste zondag. 
 
Deze collecte heeft als doel het financieren van een uitstapje voor oudere  mensen met 
een minimaal inkomen die ook nog vaak alleen zijn. Wij mogen daarvoor de  Samen-op- 
stap bus met chauffeur van SVRZ lenen. De verdere kosten komen voor rekening van 
de Caritas. 
 

Mocht u mensen kennen waarvan u denkt dat ze voor dit initiatief in aanmerking komen, 
neem dan contact op met een van de bestuursleden van de caritas. Wij doen ons best 
om er een leuke middag van te maken, wilt u ons daarin financieel steunen? 
 
Graag tot zondag als het mandje bij u langs komt. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

■ 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 elders in deze 
nieuwsbrief. 

 
■ Zondag 21 oktober (10.00 uur) 

De Bellringers uit de parochiekern Goes werken mee tijdens de 
eucharistieviering in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg. U leest er 
meer over in een van de komende nieuwsbrieven. 

 
■ Zaterdag 27 oktober (13.30 uur) 

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

 
■ Zaterdag 27 oktober (vanaf 20.00 uur) 

Nacht van de Nacht in Middelburg. Ook de H.H. Petrus- en Pauluskerk dooft de 
lichten en opent de deuren voor geïnteresseerde bezoekers. U leest er in een 
van de komende nieuwsbrieven meer over. 

 
■ 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. 

 
 

 
 

Geduld is een deugd, 
die je het meest nodig hebt, 

als je het verliest!!

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 
9.00-11.30 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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