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Willibrordzondag 

Op 21 juni jl. sprak paus Franciscus in Genève de Wereldraad van Kerken toe. 

Hij sprak over de belangrijke en niet-aflatende opgave de eenheid van de Kerk te 
dienen en de vreugde van het Evangelie uit te dragen. 

 
Aan de viering aan 70 jaar Wereldraad van Kerken en het historische bezoek van paus 
Franciscus is dit jaar het thema van Willibrordzondag ontleend: Samen wandelen, 
bidden en werken. 
 
Op Willibrordzondag wordt in de parochies gecollecteerd voor het werk van de 
Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord. Deze vereniging speelt 
een belangrijke rol ten dienste van de katholieke deelneming aan de oecumenische 
samenwerking in ons land. Ik wil deze collecte daarom van harte bij u aanbevelen. Op 
de website www.oecumene.nl vindt u meer informatie over het werk en de uitgaven van 
deze vereniging. 
 
 
Voorbede 
Voor de kerken en geloofsgemeenschappen: dat wij blijven zoeken naar wegen van 
eenheid door samen te bidden, samen te vieren, samen mensen in nood nabij te zijn. 
Misschien zijn we niet ver af van het Koninkrijk Gods; laten we ons er in ieder geval niet 
van verwijderen en eendrachtig blijven zoeken naar elkaar. 
 
Laat ons bidden….. 
 
 
 
 



 

Mooie folder werkgroep ‘Leven met verlies’ verschenen  

Vanuit het ouderenpastoraaat, met vertegenwoordigers uit de werkgroep ‘Leven  

met verlies’ van de H. Maria Parochie Walcheren en de H. Pater Damiaanparochie, 

is afgelopen week een mooie publieksfolder uitgegeven. In deze folder wordt 

informatie gegeven over pastorale begeleiding bij ziekte, informatie over het 

sacrament van de zieken, de uitvaart en informatie over de werkgroep Leven met 

Verlies.   

  

Na het overlijden van een dierbare blijven nabestaanden achter die te maken hebben 

met verdriet en gemis. In onze parochie zijn vrijwillig(st)ers van de werkgroep 'Leven 

met Verlies' werkzaam. Aandacht van bewogen, betrokken, medelevende mensen kan 

goed doen. Zij nemen graag contact met u op.  

     

De werkgroep 'Leven met Verlies'    

organiseert rond de Allerzielenviering twee 

bijeenkomsten rouwverwerking. Deze 

bijeenkomsten met lotgenoten, onder 

begeleiding van een pastor, geven ruimte 

aan het delen van ervaringen van verlies.  

  

Voor het ontvangen van het sacrament van 

de zieken en bij bericht van overlijden kunt u  

contact opnemen met het 

parochiesecretariaat in Middelburg of 

Vlissingen. De telefoonnummers vindt u op 

de laatste pagina van iedere nieuwsbrief. 

Buiten de openingstijden van de 

secretariaten kunt u contact opnemen  met 

de pastorale teamwacht:  

telefoonnummer 06 – 53637130 

  

Meer informatie?  

Neem dan, tijdens de openingsuren van de 

secretariaten, telefonisch contact op  

en een van de leden van de werkgroep  

neemt vrijblijvend contact met u op.  

  

    

 

    

  

H. Maria Parochie Walcheren 

een betrokken parochie 

  

  

  

  



 

 

 

Uitvaartverzorging H. Jobse  0118  46 22 05 

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

 

Minderheid rekent zich tot religieuze groep 

Op basis van cijfermateriaal uit 2017 rekent 49,3% van de Nederlandse 

bevolking zich tot een religieuze groep. Voor het eerst daalt het percentage 
daarmee onder 50%. 
 
Een tabel met de cijfers van het CBS vindt u hieronder. 

 

 



 

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 

 
 

 

 
 

N8 van de N8 

De H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg is morgenavond, zaterdag 27 

oktober, van 19.00 tot 23.00 uur geopend vanwege de manifestatie Nacht van de 
Nacht. 
 
De kerk zal dan een oase van stilte zijn in een donkere stad: serene stilte in een drukke 
wereld! 
 
U bent van harte welkom! 
 
 

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


 

Middelburgse Oostkerk gered met subsidiegelden 

De toekomst van de Middelburgse 

Oostkerk is veilig gesteld. Nadat al 
eerder de Protestantse gemeente 
Middelburg, de Stichting Monumen-
tenbezit en de gemeente Middelburg 
elk een half miljoen subsidie 
toekenden, heeft nu ook de provincie 
Zeeland de portemonnee getrokken 
en vijfhonderdduizend euro 
toegezegd. 
 

De koepelvormige monumentale kerk 
ging vorig jaar dicht en moet dringend 
gerestaureerd worden. Maar de 
eigenaresse, de Protestantse gemeente 
Middelburg had er geen geld voor. 
Dankzij de toegezegde subsidies van in 
totaal twee miljoen euro kan de 
toekomstige nieuwe eigenaar, de 
Stichting Monumentenorganisatie 
(NMo), de noodzakelijke restauratie 
laten uitvoeren. 
 
Culturele activiteiten 
In de toekomst zullen in de Oostkerk, 
gebouwd tussen 1648 en 1667, 
culturele activiteiten georganiseerd gaan 
worden. De NMo verwacht, dat deze 
activiteiten veel bezoekers uit Zeeland 
en daarbuiten zal gaan trekken. 

 
 
 

De Cantorij repeteerde wel eens in de 
Oostkerk        Foto: C.A.A. D’hert-Witte 

 
Naar verwachting zal komend jaar worden begonnen met de restauratie. 

 
 
 
 

Wekelijks voor aantrekkelijke tarieven adverteren 
in deze nieuwsbrief? 

 
Neem contact op met Herman Maas 

telefoon 0118 – 43 03 77 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sam’s kledingactie 

Woensdagmiddag en gisteravond hebben vrijwilligers van de parochiële 

Caritas weer kleding ingezameld voor Cordaid. 
 
De ingezamelde kleding is inmiddels al onderweg naar het innamepunt in Eindhoven. 
Daar wordt de kleding eerst gesorteerd, vervolgens gewassen, zo nodig gerepareerd en 
uiteindelijk verkocht. 
 

De opbrengst van de verkochte kleding gaar naar een bijzonder project in de Centraal 
Afrikaanse Republiek. Dit is een straatarm land met bijna 5 miljoen inwoners. Cordaid is 
belast met de coördinatie daarvan en zorgt ook voor een verantwoorde besteding van 
de ingezamelde gelden. 
 

 
Op de foto de ingezamelde kleding in de hal van de kerk    Foto: © Peter Vrancken 
 

 

 

 

 

Wilt u ons kopij sturen? Graag. 
 

Lees voor de zekerheid de spelregels in de disclaimer!! 
 

 



 

 

 

 

 

Lief en leed 

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

 
Overleden 

Nicolaas (Nico) Vermuë op 20 oktober 2018 

 

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

 

 
 
 
 

 

 
 



 

Parochianen in ter Reede worden niet vergeten 

Onze parochianen die in Zorgcentrum Ter Reede wonen worden jaarlijks op hun 

verjaardag verrast met een mooie verjaardagskaart en alle goede wensen van de 
Werkgroep Ter Reede voor het nieuwe levensjaar. 
 
 
Foto’s: Margreet de Beer 
 
 
Het zijn niet zo maar kaarten, nee het zijn handgemaakte verjaardagskaarten. 
Regelmatig zitten de leden van de werkgroep Ter Reede bij elkaar om, handvaardig als 
ze zijn, de voorraad kaarten weer op peil te brengen. 
 
Zo ook afgelopen woensdagmiddag. En gezellig dat het er dan is….! 
 

 
Handvaardig zijn de dames van de werkgroep ook….. 

 

 
Het resultaat van een middagje knutselen



 

Regionale startdag Vastenactie 

Van harte nodigen de missiesecretarissen van de Bisdommen Breda en ‘s-

Hertogenbosch u uit voor de Regionale startdag Vastenactie 2019 op zaterdag 17 
november 2018. Deze vindt plaats in de Broekhovense kerk, Onze Lieve Vrouw 
van Goede Raad, aan de Broekhovenseweg 2, 5201 LE Tilburg. 
 
Nadat een aantal jaren de start van de Vastenactiecampagne op een landelijke 
bijeenkomst plaatsvond, is nu gekozen voor een regionale startdag. Voordelen zijn een 
minder lange reistijd en dat het programma meer op maat kan worden gemaakt. De 
Vastenactie werkt dit jaar niet meer met een campagneland, maar met een thema. Voor 
dit jaar is dit het belang van (schoon drink-) water. 
 
Uitgaande van het thema ‘water’ hebben wij voor u een mooi programma rondom 
duurzaamheid, waarbij de Vastenactie de projecten presenteert en tips geeft. Er zijn 
inleidingen van Embregt Wever, missiesecretaris Bisdom ’s-Hertogenbosch, over water 
in de Bijbel en Laudato si’. Daarnaast zal prof. dr. Eduard Kimman sj, directeur Missio, 
spreken over de missiemaand oktober, het belang van de missie; historie en actualiteit. 
 
Mede namens mijn collega missiesecretaris Embregt Wever en de Bisschoppelijke 
Vastenactie nodig ik u van harte uit voor dit bijzondere programma. In verband met de 
workshops en de lunch verzoeken wij u om aanmelding vóór 1 november onder opgave 
van naam en e-mailadres per deelnemer en de twee workshops die iedere deelnemer 
zou willen bijwonen. Uw aanmelding kunt u per e-mail zenden aan 
EWever@bisdomdenbosch.nl 
 
Met hartelijke groet, 
Ben Hartmann, 
Missiesecretaris Bisdom Breda 
 
Programma Regionale startdag Vastenactie 2019 op zaterdag 17 november 2018 
10.00 uur Binnenkomst en koffie 
10.30 uur Opening en bezinning 
10.45 uur Presentatie projecten door Bisschoppelijke Vastenactie (BVA) 
11.30 uur Nieuws campagne 2019 

- Hongerdoek; - Scholentour en musical; - Pelgrimstocht; - Overig 
Workshops: 

- Campagnetips en doorpraten over projecten door de Bisschoppelijke 
Vastenactie; 

- Water in de Bijbel en Laudato si’ door Embregt Wever, missiesecretaris 
Bisdom ’s-Hertogenbosch; 

- Bijzondere missiemaand oktober 2019/Belang van de missie; historie en 
actualiteit door prof. dr. Eduard Kimman sj, directeur Missio. 

11.45 uur Eerste ronde workshops 
12.30 uur Lunch 
13.30 uur Tweede ronde workshops 
14.15 uur Pauze 
14.30 uur Afsluitende viering 
15.00 uur Einde programma 
 
Met openbaar vervoer naar de kerk 
De Broekhovense kerk is per OV bereikbaar vanaf station Tilburg CS met: 
Stadsbus 1 richting ETZ Elisabeth, halte Voltstraat en 2 minuten lopen of: Stadsbus 2 richting 
Goirle via ETZ Elisabeth, halte Broekhovenseweg en 2 minuten lopen. 

mailto:EWever@bisdomdenbosch.nl


 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
■ Zaterdag 27 oktober (13.30 uur) 

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

 
■ Zaterdag 27 oktober (19.00 tot 23.00 uur) 

Nacht van de Nacht in Middelburg. Ook de H.H. Petrus- en Pauluskerk dooft de 
lichten en opent de deuren voor geïnteresseerde bezoekers. 

 
■ Zondag 28 oktober (vanaf 10.00 uur) 

Gemengd Cantate Domino uit Middelburg zal de viering muzikaal verzorgen in de 
R.K. kerk in Kwadendamme. 

 
■ Zaterdag 17 november (10.00-15.00 uur) 
 Regionale startdag Vastenactie in de Broekhovense kerk, Onze Lieve Vrouw van  

Goede Raad, aan de Broekhovenseweg 2, 5201 LE Tilburg. U leest er meer over 
elders in deze nieuwsbrief. Aanmelden: vóór 1 november a.s. 

 
■ Zondag 18 november 
 Werelddag van de armen. 
 
■ Vrijdag 30 november (15.00 – 16.30 uur) 

Lezing en boekpresentatie Etty Hillesumlezing 2018 van 15.00-16.30 uur in de 
Burgerzaal van het Oude Stadhuis op de Markt in Middelburg. Inloop vanaf 14.30 
uur. U leest er binnenkort meer over in deze nieuwsbrief. 

 

 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. 

 
 
 

 
Een spiegel spreekt de waarheid, 

zonder iets te zeggen!!

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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