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Periodieke gift en de belastingvoordelen 

Meer schenken aan de kerk zonder netto meer te betalen. 

Dat is het idee met de periodieke gift. Het aangaan van een periodieke gift is voor de 

gever interessant, omdat het een groter fiscaal voordeel kan opleveren dan een 

'normale' gift. Giften zijn normaal gesproken pas aftrekbaar vanaf 1 procent 

(minimum € 60) tot maximaal 10 procent van het verzamelinkomen. Bij een 

periodieke gift gelden die grenzen niet. 

Overeenkomst 

Voor een periodieke gift is een overeenkomst vereist. Deze overeenkomst kunt u 

geheel vrijblijvend aanvragen bij Fons Toorop, penningmeester van het 

parochiebestuur. Zijn e-mailadres luidt: penningmeester@rkwalcheren.nl. U vult de 

overeenkomst in tweevoud in, stuurt deze naar uw parochiekern en daarna ontvangt 

u een formulier van de penningmeester terug. Dat kunt u zo nodig als bewijsstuk aan 

de belastingdienst tonen. Nu regelen is al over dit jaar profriteren! 

Schenkcalculator  

Met de Schenkcalculator op is eenvoudig te berekenen wat het fiscale voordeel is bij 

een periodieke gift. De Schenkcalculator laat bovendien zien welk bedrag men kan 

geven als men dit belastingvoordeel ten goede laat komen aan uw kerk. Via de 

Schenkcalculator kan men gelijk een overeenkomst invullen. 

 

>>>  Ga naar de Schenkcalculator 

mailto:penningmeester@rkwalcheren.nl
http://kerkbalans.nl/schenkcalculator/


Damiaanviering 2018 

Zondag 7 oktober wordt het feest van de heilige Damiaan gevierd. 

Kwadendamme treedt dit keer op als ontvangende kerk. 
 
Een goed feest vier je in gezamenlijkheid en wij hopen dan ook op 7 oktober met 
heel veel parochianen te kunnen optrekken. Aan de sportieve mensen wordt een 
leuke uitdaging geboden: langs dieken en wegen met het scheepje van Damiaan. De 
start is om 08.30 uur bij de kerk van ’s-Heerenhoek. 
 
Als echte pelgrims zullen we het scheepje van Damiaan, dat afgelopen jaar onderdak 
had in de Willibrorduskerk, wandelend van ’s-Heerenhoek naar Kwadendamme 
brengen. Onderweg maken we een korte stop bij de Mariakapel aan de Oud 
Ovezandseweg. Ter plekke zullen mensen van Ovezande zorg dragen voor een vers 
bakje koffie. Daarmee kunnen we ons sterken om de laatste vier kilometer naar 
Kwadendamme vol goede moed voort te zetten. 
 
De pelgrims wacht dan een warme ontvangst en gereserveerde plekken in de 
Bonifaciuskerk waar om 11.00 uur de viering begint. 
 

Bron: nieuwsbrief Vicariaat Middelburg 
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Zaterdag 3 november requiemmis voor overleden 
defensiepersoneel 

Het Nationaal Katholiek Thuisfront en de Dienst Rooms-Katholieke Geestelijke 

Verzorging bij de Krijgsmacht organiseren op de eerste zaterdag na Allerzielen de 
Nationale Requiemmis voor nabestaanden van overleden militairen en 
burgermedewerkers van Defensie. Datum is dit jaar zaterdag 3 november. 
 
De mis wordt gehouden in de Sint Odulphuskerk aan de Hoofdstraat 35, 5683 AC in 
Best. De pontificale hoogmis begint om 11.00 uur. Voorganger is krijgsmachtbisschop 
Mgr. dr. J.M. Punt en concelebranten zijn Vicaris-Generaal Mgr. A.J.J. Woolderink en 
aalmoezenier P.J.M. Vlaar. Diaken van dienst is Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier A.J.H. 
van Vilsteren. 
 
Muzikale medewerking wordt verleend door het koperkwintet van de fanfare ‘Bereden 
Wapens’ uit Vught onder leiding van Korporaal 1 Rob Geurts en het koor van de 
Kathedrale Basiliek Sint-Bavo te Haarlem onder leiding van dirigent Rens Tienstra. Het 
orgel wordt bespeeld door dr. Ton van Eck, titulair-organist van de Kathedrale Basiliek 
Sint-Bavo in Haarlem. 
 
Er zijn vertegenwoordigers van diverse organisaties van binnen en buiten de 
krijgsmacht uitgenodigd. Aan het einde van de viering zal de hoogste militair in rang een 
krans leggen ter nagedachtenis aan de overledenen. De Sint Odulphuskerk is goed 
bereikbaar per auto en met het openbaar vervoer (trein). Er is voldoende 
parkeergelegenheid in de nabijheid van de kerk. 
 
Meer informatie? 
Kijk voor meer informatie over aanmelding voor de mis en de daarop volgende receptie 
op: 
https://www.bisdomhaarlem-
amsterdam.nl/?p=news&id=3447&t=Requiemmis+overleden+defensiepersoneel 
 
 
 
 

 

 

 

 
Gewijzigde openingstijden parochiesecretariaat Vlissingen 

De openingstijden van het  secretariaat van de parochiekern Vlissingen zijn 

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

 
 

https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=3447&t=Requiemmis+overleden+defensiepersoneel
https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=3447&t=Requiemmis+overleden+defensiepersoneel
https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=3447&t=Requiemmis+overleden+defensiepersoneel


Bidden voor de vrede op 7 oktober: gedachtenis Heilige 
Maagd Maria van de Rozenkrans 
 

Op 7 oktober, zondag dus, viert de Rooms-Katholieke Kerk de gedachtenis van 

de Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans. Op deze dag zijn de Nederlandse 
bisschoppen verenigd in het gebed tot intentie van de vrede in de wereld door het 
bidden van de rozenkrans. Meebidden kan overal maar in het bijzonder dit keer in 
het bisdom Rotterdam in de Basiliek van de H. Liduina en Onze-Lieve-Vrouw van 
de Rozenkrans in Schiedam. 
 
Het was de heilige paus Pius V die bepaalde dat de gedachtenis van de Heilige Maagd 
Maria van de Rozenkrans gevierd moest worden op de verjaardag van de zeeslag bij 
Lepanto, die plaats vond op 7 oktober 1571. Bij deze slag versloegen christelijke 
Europese zeemachten de islamitische Ottomanen die christelijke landen bedreigden en 
binnenvielen. Pius V (1566-1572) schreef deze overwinning toe aan de hulp van de 
Maagd Maria, verkregen door het bidden van de rozenkrans. 
 
In de 19de eeuw werd de gedachtenis op 7 oktober uitgebreid naar de hele maand 
oktober, die voortaan de Rozenkransmaand werd genoemd. Het was paus Leo XIII 
(1878-1903) die een intensere Maria-devotie in deze maand bevorderde door zijn 
oproep om extra vaak de rozenkrans te bidden. 
 

Foto: © Peter Vrancken 

 
Het rozenkransgebed doet ons de 
mysteries van Christus overwegen, 
waarin de Maagd Maria ons is 
voorgegaan doordat zij op unieke wijze 
verbonden was met de menswording, 
het lijden en sterven, en de glorievolle 
verrijzenis van Gods Zoon. 
 
 
De heilige paus Johannes Paulus II 
schreef dat het rozenkransgebed in zich 
draagt “de diepgang van de volledige 
boodschap van het evangelie, waarvan 
het tegelijkertijd ook een samenvatting 
is.”(Rosarium Virginis Mariae, 2002).

 
 
Paus Franciscus heeft onlangs alle katholieken opgeroepen om in de oktobermaand de 
rozenkrans te bidden en Maria en de aartsengel Michaël om hun voorspraak te vragen 
voor de bescherming van Kerk die zich thans in ‘geestelijke turbulentie’ bevindt. Door 
het rozenkransgebed brengen wij de Kerk onder de “beschermende mantel” van Maria. 
 
Elke maand de rozenkrans 
De Nederlandse bisschoppen bidden in 2018 samen met gelovigen elke maand op een 
speciale dag de rozenkrans tot intentie van de vrede in de wereld. Iedere maand wordt 
in een van de bisdommen hier tijdens een bijzondere gelegenheid voor gebeden. Dit 
keer is dat in het bisdom Rotterdam in de basiliek te Schiedam van waaruit op 7 oktober 
ook het geloofsgesprek en de viering van de Eucharistie worden uitgezonden door 
KRO-NCRV. 

https://www.rkkerk.nl/verenigd-in-gebed-voor-de-vrede-jaar-lang-samen-met-de-bisschoppen-de-rozenkrans-bidden-voor-de-vrede


Bid mee! 
Wie zich heeft opgegeven voor de sms-service ontvangt zaterdag 8 september een 
sms’je ter herinnering om die dag de rozenkrans te bidden voor de vrede. Lees hier 
meer over het initiatief Verenigd in gebed voor de vrede. 

* Opgeven voor de sms-service kan hier. 

* Lees hier meer over meebidden in bisdom Rotterdam. 

* Download hier de gratis infographic van katholiekleven.nl over het bidden 

van de rozenkrans. 

 

Bij nader inzien 
In onze vorige nieuwsbrief vermeldden we onder meer een Franciscusviering in 
de St. Catharinakapel Bergen op Zoom in (ingang Klaverstraat 35), georganiseerd 
door de custodie Bergen op Zoom van de Franciscaanse Beweging. 
 
Abusievelijk verzuimden we datum en aanvangstijdstip daarbij te vermelden. Hierbij 
alsnog: zaterdag 6 oktober 2018, aanvang 14.30 uur. 

Onze excuses voor het ongemak. 
 
 

Gebedskaart beschikbaar voor Bisschoppensynode: ‘Gebed 
voor alle jongeren in de wereld’ 

Van 3 tot 28 oktober vindt in Rome de bisschoppensynode plaats over 

‘Jongeren, geloof en de onderscheiding van de roeping’. 
 
Voor deze synode schreef paus Franciscus een gebed. Door de Nederlandse 
Bisschoppenconferentie is hiervan een vertaling gemaakt, die als gebedskaart wordt 
verspreid.  

Het ‘Gebed voor alle jongeren in de wereld’ is opgenomen in het zogeheten 
‘Werkdocument’ voor de synode. Als het gaat over roeping, constateert het 
Werkdocument dat veel jongeren dit associëren met de roeping tot het priesterschap of 
religieuze leven, terwijl het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) al sterk benadrukte 
dat roeping over het menselijk bestaan als zodanig gaat. 
 
Het Werkdocument verwijst naar de 
brief van de apostel Paulus aan de 
christenen van Korinthe. Paulus schrijft 
daarin over de Kerk als lichaam van 
Christus, waarbij alle ledematen nodig 
zijn en samenwerken, en zegt: “Er zijn 

verschillende gaven, maar slechts een 
Geest. Er zijn vele vormen van 
dienstverlening, maar slechts een Heer. 
Er zijn allerlei soorten werk, maar er is 
slechts een God, die alles in allen tot 
stand brengt” (1 Korintiërs 12, 4-6). 

 
In het gebed wordt daarom voor alle jongeren gebeden: “Help hen om […] te 
antwoorden op de roeping die U aan ieder van hen geeft om het eigen levensplan te 
realiseren en het geluk te bereiken.” 

Download hier de gebedskaart       Bron: rkkerk.nl 

 

https://www.rkkerk.nl/contact/sms-service/
https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/inspiratie-nieuws/heel-het-bisdom-bidt-de-rozenkrans
https://www.katholiekleven.nl/wp-content/uploads/2018/10/Katholiekleven_Rozenkrans_A4_RGB_LowRes.pdf
https://www.katholiekleven.nl/wp-content/uploads/2018/10/Katholiekleven_Rozenkrans_A4_RGB_LowRes.pdf


Zeven wijsheden opgedaan tijdens pelgrimstocht naar 
Santiago    

Ignace de Haes ging vier maanden met sabbatical. In die tijd heeft hij de 

pelgrimstocht gelopen van Den Bosch naar Santiago de Compostella: zo’n 2500 
km lopen in de voetsporen van pelgrims die dat al vanaf de middeleeuwen deden. 
 
Eén van de beweegredenen om dit te doen is de routine van het werk te doorbreken en 
nieuwe inspiratie op te doen. Hierover schreef hij eerder een artikel voor de Radboud 
Universiteit. Tijdens zijn tocht heeft hij zeven wijsheden opgedaan die hij hieronder 
deelt. 
 
1. Zet een stap. Je komt altijd aan 
Ik ben al jaren fan van Victor Frankl. Hij heeft de concentratiekampen overleefd en al in 
1945 schrijft hij op grond van die ervaringen het boek: ‘De zin van het bestaan; een 
inleiding tot de logotherapie’ (1945/2005). Frankl beschrijft op indringende wijze het 
leven van een gevangene in het concentratiekamp vanuit het perspectief van een 
psychiater. Zelfs in een concentratiekamp heeft het leven zin en kan je het lot in eigen 
handen nemen. Volgens Frankl is het geven van zin en betekenis aan je leven een 
actieve bezigheid; een ontdekkingstocht. Een belangrijk element in die tocht is het 
stellen van daden. Actief dingen gaan doen. Stappen zetten. Denken alleen is niet 
genoeg. Na de eerste stap ziet de wereld er al anders uit dan daarvoor. En dan komen 
er meer stappen tot dat je helemaal in jouw Santiago belandt. Ik ben geen harde loper. 
De meeste pelgrims halen me in. Dat vind ik niet zo erg want dan heb ik de tijd om rond 
te kijken. Na vier maanden lopen weet ik inmiddels dat je elke dag aankomt, ook al doe 
je er langer over dan anderen. Dat maakt helemaal niet uit. En ook al kom je niet aan bij 
de geplande herberg wegens onweer of een grote blaar, je komt altijd ergens aan. Dat 
vertrouwen heb ik inmiddels en wil dat graag doorgeven: je komt altijd ergens aan als je 
een stap zet. 
 
2. Neem wat op je weg komt (je krijgt geen tweede kans) 
Frankrijk is een leeg land. De dorpen ontvolken in een snel tempo. En als er in het 
boekje staat dat je ergens brood kunt kopen of een koffie kunt drinken, dan kan het niet 
omdat winkel en/of café inmiddels gesloten is en dan lijd je voor de rest van de dag 
honger. Daar heb ik geleerd om al bij het eerste café of bakkerij koffie te drinken (voor 
mij van levensbelang) of brood te kopen. Je krijgt geen tweede kans, zoals Sartre in zijn 
roman ‘de teerling is geworpen beweert. 
 
3. Durf hulp te vragen 
Er zijn dagen bij geweest dat het de hele dag hard geregend heeft. En dan houdt de 
regenjas de regen niet tegen, bovendien zweet je van binnen omdat die jas juist 
belemmert dat die nattigheid naar buiten kan. Op zo’n dag bellen we gewoon ergens 
aan. ‘Mogen we a.u.b even schuilen en droog worden?’. Natuurlijk mogen we dat en 
krijgen een kopje koffie er bij. Mijn ervaring gedurende de pelgrimage is dat mensen 
bereid zijn om te helpen. Dat geldt niet alleen tijdens het lopen, maar ook tijdens het 
leven zelf. Dus durf te vragen. Dan kom je verder. 
 
4. Koester wat je hebt 
Een rugzak moet zo licht mogelijk zijn, je torst hem immers vier maanden mee. Alles 
wat er in zit, is daarom ontzettend waardevol. Het is te kostbaar om er slordig mee om 
te gaan. Je kan je niet permitteren om dingen te vergeten en je moet wel drie keer 
nadenken om iets weg te gooien (wat toch gebeurt omdat het warmer wordt). Dat heeft 
me doen beseffen dat alles waardevol is wat je hebt. Je hebt het niet voor niets. En 
natuurlijk gooi je wat weg of koop je wat nieuws. 



Mijn schoenen waren na 1100 km versleten, maar dat gebeurt vanuit de vertrouwen-
wekkende situatie dat je voldoende levenshave bij je hebt. 
 
5. Wees je bewust van je vooroordelen 
Onderweg heb ik bomen gefotografeerd. Dat heb ik bewust gedaan om me te dwingen 
om de natuur om me heen op te nemen en ook om omhoog te kijken. En toen kwam ik 
een kunstmatige struik tegen. Weliswaar netjes verzorgd, maar dat is toch geen 
natuurlijke struik. Toch heb ik er een foto van gemaakt. Hij komt op mijn weg en is op 
zijn manier mooi. Zo heb ik vele pelgrims gezien waarvan ik dacht, die komen nooit aan: 
te oud, te dik, te gehandicapt. Meestal heb ik me vergist en waren ze eerder op hun 
bestemming dan ik. Vooroordelen belemmeren een goede waarneming. En duwen je al 
een bepaalde richting in. Zo heb ik zelf kunnen ervaren. Voor mij een inspiratie om door 
te gaan met mijn ‘ik weet het niet – campagne’. 
 
6. Ken je ballast 
Elke middeleeuwer wist dat alvorens hij naar Santiago zou lopen hij een steentje van de 
eigen geboortegrond mee moest nemen. Dat legde hij neer bij het IJzeren kruis zo’n 
250 km voor Santiago. Hij ging immers met een reden naar Santiago en moest ergens 
boete voor doen. Die ballast kon hij in de vorm van die steen afleggen bij het kruis om 
vervolgens letterlijk verlicht zijn weg te vervolgen naar Santiago om van zijn boete af te 
komen. De hedendaagse pelgrim legt daar ook zijn steen neer en dat heb ik ook 
gedaan. Ik ben geneigd om de strijd aan te gaan als ik het ergens niet mee eens ben of 
als ik me onzeker voel. Dat hoeft niet meer. Die steen heb ik achter me gelaten (hoop 
ik). 
 
7. Heb een levensdoel 
Van te voren had ik het niet voor mogelijk gehouden dat ik Santiago zou halen. Dat was 
een droom. Ik ben geen wandelaar en 2500 km is niet niks. Maar toch: in de 
voorbereidingen en tijdens het wandelen had ik het wel voor ogen. En het heeft 
geholpen bij mindere tijden: blaren, slecht weer, snurkende medepelgrims, bedwantsen, 
etc. Dat brengt me weer terug bij Victor Frankl. Hij zag in de concentratiekampen dat 
mensen die een concreet levensdoel hadden meer kans hadden om het te overleven, 
dan mensen die dat niet hadden en wel meer te eten hebben gehad. Met echte 
levensdoelen leef je gelukkiger en langer. 
 
C.V. 
Ignace de Haes werkt aan de faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen 
van de Radboud Universiteit en houdt zich bezig met loopbaanbegeleiding, storytelling 
en zingeving. Eerder publiceerde hij deze bijdrage op LinkedIn. In het kader van de 
Radboud Wellbeing week houdt hij op 9 oktober 2018 van 16.00 tot 17.30 de lezing: 
‘Bomen over de pelgrimsweg naar Santiago: de weg, de waarheid en het leven’. 
 

 
Bron: www.katholiek.nl 

Redactionele bewerking: Peter Vrancken 
 
 

 

 

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

 



 

Lief en leed 

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

 
Overleden 

Johannes Nicolaas (Johan) van Eekelen op 25 september 2018 

Max Wiessner op 26 sepember 

Elvire Lans op 28 september 2018 

 

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

 

 
 
 
 

 
 

Stichting Mission to Seafarers Vlissingen zoekt voor haar 
bestuur een penningmeester 

De Stichting Mission to Seafarers zet zich in voor het welzijn van de 

zeevarenden die kortere of langere tijd Vlissingen aandoen. 
 
Het zeemanshuis is elke namiddag en avond geopend, beschikt over een bar, een 
winkel voor kleine gebruiksartikelen, faciliteiten voor internetgebruik en mogelijkheden 
voor ontspanning zoals, biljarten, tafeltennis, karaoke. Ook kunnen mensen zich 
terugtrekken in de kapel en voor diegenen die daar behoefte aan hebben is er een 
havenpastor, die regelmatig in het Zeemanshuis te vinden is. Een personenbusje wordt 
gebruikt voor het vervoer van zeevarenden. 
 
Ongeveer 10.000 zeevarenden bezoeken jaarlijks het zeemanshuis. Inkomsten worden 
verkregen uit de omzet van de bar en winkel en er zijn inkomsten vanuit met name het 
havenbedrijfsleven. 
 
Er zijn 4 betaalde krachten: 1 voor administratief werk, 2 barmedewerkers en 1 voor de 
schoonmaak. 
 
Verder zijn ongeveer 50 vrijwilligers binnen de organisatie aan het werk, ook het 
bestuur bestaat uit vrijwilligers. In dit bestuur is de functie van penningmeester vacant. 
 
Heeft u belangstelling voor deze functie of wilt u meer weten over het 
functioneren van het bestuur, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van 
het bestuur, Marianne Kloosterboer, kloosdijk@zeelandnet.nl  

mailto:kloosdijk@zeelandnet.nl


 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jubileumboek bij 200 jaar seminarie Bovendonk 

In het studiejaar 2017-2018 viert Bovendonk 200 jaar seminarie en 35 jaar 

Priester- en Diakenopleiding. Om dit te markeren verschijnt een jubileumboek: 
‘Seminarie Bovendonk. Reisgids door een monument’. 
 
Het boek is geschreven door Marc Lindeijer sj, docent en spirituaal van de opleiding, en 
wordt gepresenteerd op vrijdag 19 oktober om 16.00 uur in de Kapel van Bovendonk in 
Hoeven. 
 
De ‘Reisgids door een monument’ is geschreven voor alle bezoekers van Bovendonk: 
toeristen, cursisten, bruiloftsgasten. Het wil ze laten kennismaken met een “bijzondere 
plek, vol geschiedenis en beleving, een oase van rust en een huis van gastvrijheid,” 
aldus Mgr. Liesen die het voorwoord schreef. 
 
“Pax intrantibus” staat boven de ingang van Bovendonk. Met deze woorden opent ook 
het voorwoord van de bisschop. “Bovendonk weerspiegelt het verlangen van generaties 
die er hebben gezocht naar de serene harmonie met God, met zichzelf en met de 
anderen,” aldus Mgr. Liesen. “Die harmonie is in één woord samen te vatten: ‘vrede’. 
Die vrede wordt u toegewenst wanneer u Bovendonk binnenstapt. Zo staat het in het 
Latijn voor alle bezoekers boven de ingang: ‘Pax intrantibus’ – Vrede aan wie hier 
binnengaan.” 
 
Die vrede wordt niet alleen bezoekers van Bovendonk toegewenst. Ook de lezers van 
het boek mogen zich als een welkome gast laten rondleiden door Bovendonk in woord 
en beeld. 
 
Boekpresentatie: ‘Seminarie Bovendonk. Reisgids door een monument’ 
Vrijdag 19 oktober om 16.00 uur in de Kapel van Bovendonk, Hofstraat 8 in Hoeven. 
Als inleider treedt op Stijn Fens, redacteur en columnist bij Dagblad Trouw. Mgr. Liesen 
zal tijdens de bijeenkomst het eerste exemplaar overhandigen aan de burgemeester 
van Halderberge, mevrouw J. Vonk-Vedder. 
 
Aanmelding vóór 6 oktober via e-mail info@pdob.nl, of telefonisch via nummer  
0165-504277 (op woensdag en vrijdag), 

Tijdens de boekpresentatie is het boek verkrijgbaar voor het gereduceerde tarief van  
€ 12. Daarna wordt het in de winkel aangeboden voor € 17,50. Uitgever is Uitgeverij 
Betsaida, ’s-Hertogenbosch (ISBN 978-94-91991-68-4). 
 
 

 

 

Zondag kindernevendienst H.H. Petrus- en Pauluskerk 

Zondag is er in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg vanaf 10.00 uur 

een kindernevendienst. 

 
 

mailto:info@pdob.nl
https://www.betsaida.org/


 

 

 
 

 
 

 

 

Pastorie van wijlen priester-kunstenaar Omèr Gielliet 
verkocht 

De H. Andreasparochie in Breskens heeft de voormalige pastorie in die plaats 

verkocht. 
 
Bij de verkoop heeft het parochiebestuur uitdrukkelijk rekening gehouden met de 
wensen van de laatste bewoner van de pastorie, wijlen priester-kunstenaar Omèr 
Gielliet.  
 
Omèr wilde dat na zijn dood zijn ‘kleinzoon’ Metin in het huis van ‘opa’ Gielliet 
zou kunnen blijven wonen. Het parochiebestuur heeft Metin inmiddels veel woonplezier 
toegewenst en hoopt ,,dat de geest van Omèr er zal blijven waaien.’’ 
 
De voormalige pastorie werd ooit gebouwd als kleuterschool maar heeft al vele jaren 
een woonbestemming. Een woonbestemming die Omèr vele jaren op zijn eigen 
ruimhartige wijze heeft ingevuld.



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

■ 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. 

 
 

 
 

Geef aan niemand raad, 
zolang gij met u zelf geen raad weet!!

http://wjd.jongkatholiek.nl/
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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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