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Morgen start actie Kerkbalans 2019 

Morgen, zaterdag 19 januari, start de campagne van Actie Kerkbalans 2019. 

Door het hele land luiden op die dag kerken de klok tijdens een lokaal 
startmoment. In de twee weken daarna (19 januari tot 3 februari) worden 
kerkleden benaderd voor een bijdrage aan hun kerk. 
 
Het landelijke campagneteam presenteerde op vrijdag 18 januari de uitkomsten van een 
peiling over de meerwaarde van de lokale geloofsgemeenschap. Deze peiling werd in 
het najaar 2018 voor het eerst gehouden via internet. Invullers konden kiezen uit tien 
mogelijke antwoorden, of een eigen antwoord toevoegen. 
 
De peiling wilde werkgroepen Kerkbalans en andere organisatoren laten nadenken over 
de meerwaarde van hun kerk, om deze waarde ook te gebruiken in hun communicatie 
over Kerkbalans, bijvoorbeeld in de folder of de brief gericht aan de parochianen. 
 
Tijdens de presentatie van de werden de winnaars van de landelijke fotowedstrijd van 
Actie Kerkbalans bekend gemaakt. De landelijke fotowedstrijd was gekoppeld aan de 
peiling.  
 
Lees meer over de peiling en de landelijke start van Kerkbalans op rkkerk.nl 
 
En zie ook: 

▪ Kerkbalans.nl 
▪ Facebook-pagina Kerkbalans 

 
Bron: rkkerk.nl. Redactionele bewerking: Peter Vrancken 

https://www.rkkerk.nl/actie-kerkbalans-maakt-vrijdag-18-januari-uitkomst-peiling-naar-meerwaarde-lokale-kerken-bekend/
https://kerkbalans.nl/
https://www.facebook.com/kerkbalans


 

Twee bijzondere vieringen in Domburg 

Een Werkgroep wan de Willibrordkapel in Domburg gaat samen met de 

Protestante Gemeente Oostkapelle twee oecumenische vieringen verzorgen in 
het kader van de Week van gebed voor de eenheid. 
 
De oecumenische vieringen worden gehouden: 
20 januari 2019 10.00 uur Zionskerk in Oostkapelle 
26 januari 2019 19.00 uur St. Willibrordkapel in Domburg 
(met medewerking van Protestante Gemeente Oostkapelle en Werkgroep R.-K. 
Willibrordkapel Domburg). 
 
Morgenavond, zaterdag 19 januari 2019, is er in de Willibrordkapel in Domburg 
om 19.00 uur een Woord en Communieviering. 
 

 
De Willibrordkapel in Domburg.      Foto: © Peter Vrancken 
 

 

Opbrengsten Caritascollecten 

Zoals gebruikelijk is er in het eerste weekeinde van januari gecollecteerd voor 

Caritas. De opbrengst was deze maand bestemd voor de Stichting Leergeld. 
 
Er is ingezameld: 
In Middelburg   € 212,57 
In Vlissingen    € 167,35 
In Zorgcentrum Ter Reede  €   97.65 
Totaal    € 477.57 
 
De volgende collecte wordt gehouden op zaterdag 2 en zondag 3 februari a.s. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

De verdwenen Barbarakathedraal van Pierre Cuypers 
 
Cuypers en Breda 

In Breda groeit rond 1850 het verlangen naar een grote, imponerende kathedraal. De 

opdracht gaat naar de jonge ambitieuze Limburgse architect Pierre Cuypers. Hij heeft in 
Roermond net zijn atelier gesticht voor christelijke bouwkunst. Cuypers maakt het 
ontwerp voor het gebouw, het interieur en de inrichting in zijn kenmerkende neogotische 
stijl. Het beeldhouwwerk, textiel, zilver en de andere decoraties voor de kathedraal 
behoren tot zijn vroegste werk. 
 
Van huiskerk tot kathedraal 
De katholieken in Breda raken bij de reformatie in 1637 de Grote Kerk kwijt aan de 
protestanten. Omdat ze hun diensten niet langer in het openbaar mogen houden, 
wijken ze uit naar huiskerken in de oude binnenstad. Na de oprichting van het Bisdom 
Breda in 1853 kan de katholieke gemeenschap zich weer manifesteren. De nieuwe 
kathedraal vormt het sluitstuk van die ontwikkeling. 
In 1865 begint de bouw van de kathedraal achter de Prinsenkade. Vier jaar later is het 
bouwwerk voltooid. De kerk wordt in 1875 gewijd en kort daarna verheft de paus de 
Barbarakerk tot kathedraal.  
Al snel komen er technische mankementen aan het licht en na verloop van tijd stijgen 
de onderhoudskosten. Wanneer na de Tweede Wereldoorlog ook het rijk gedecoreerde 
interieur niet langer in de smaak valt, houdt niets de sloop van de kathedraal nog tegen. 
 

 
Detail van een musicerende engel, ca. 1883, olieverf op paneel, Atelier P. 
Foto: Stedelijk Museum Breda 



 

Uitzonderlijke objecten 
Een groot deel van de objecten wordt gered van de sloop door betrokken 
Bredanaren en ondergebracht in de collectie van Stichting Bisschoppelijk Museum die 
nu wordt beheerd door Stedelijk Museum Breda. Hoogtepunten in de tentoonstelling zijn 
onder andere de verguld zilveren ciborie van Gerard Bartholomeus Brom met voorstel-
lingen van Jezus en de twaalf apostelen, en een kostbare koormantel van zijde en 
goudlaken met borduurwerk van gouddraad van de Zusters van het Arme Kindje Jezus 
in Simpelveld. Ook besteedt de presentatie aandacht aan de symboliek van de 
objecten, hun achtergrond en verhalen.  
 
Voor velen is de kathedraal een bron van herinneringen, emoties en verhalen. Clemens 
Merkelbach van Enkhuizen, oud-parochiaan en beeldend kunstenaar, schonk een reeks 
schilderijen, tekeningen en schetsen van de Barbarakathedraal die maakte voor en 
tijdens de sloop. Ook zijn de privé plakboeken van kapelaan Pol Dogge te zien. Hij gaf 
leiding aan het mannenkoor van 1959 tot en met 1968. 
 
Open platform  
CollectieLab is een open platform voor het ontdekken en ontwikkelen van de Collectie 
Breda. Te zien zijn tijdelijke presentaties met unieke objecten uit de depots van de stad. 
In De Verdwenen kathedraal van Cuypers zijn dit objecten uit de Barbarakathedraal en 
Atelier Cuypers. In het lab krijgen bezoekers een kijkje achter de schermen van het 
museum. In het atelier zijn regelmatig restauratoren bezig met het herstel van de 
objecten. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de herkomst van een object, de maker, 
eerdere restauratie of het materiaalgebruik. In De verdwenen kathedraal van 
Cuypers worden een aantal nieuwe ontdekkingen gepresenteerd. 
 
De expositie is nog tot en met 3 maart 2019 te bewonderen. 
 
 
Met dank aan: Clemens Merkelbach van Enkhuizen, Cuypershuis Roermond, 
Gemeente Breda, Historisch Topografische Atlas, Pol Dogge, Stadsarchief Breda, 
Stichting Bisschoppelijk Museum en de restauratoren. 
 
 
 
 
 

 
 

Opgave Eerste Heilige Communie 2019 
 
Beste ouders,  
 
Als uw dochter of zoon in groep 4 zit van de basisschool en wil gaan deelnemen aan de 
Eerste Communie: van harte welkom! 
 
Voor informatie en opgave kunt u een e-mailbericht sturen naar pastor Ria 
Mangnus: r.mangnus@rkwalcheren.nl 
 
 

 

http://www.stedelijkmuseumbreda.nl/activiteit/live-restauraties-in-collectielab?previous=activities
http://www.stedelijkmuseumbreda.nl/activiteit/live-restauraties-in-collectielab?previous=activities
mailto:r.mangnus@rkwalcheren.nl


 

Nederlandse jongeren naar WereldJongerenDagen 

Afgelopen zaterdag, 12 januari, vertrok de eerste groep Nederlandse jongeren 

richting Panama om daar deel te nemen aan de WereldJongerenDagen (WJD) die 
van 22 tot en met 27 januari 2019 plaatsvinden in en rond Panamastad. 
 
Deze week vertrekt nog een groep en in totaal gaan 130 Nederlanders naar de WJD, 
onder wie hulpbisschop De Jong (Roermond) en bisschop-coadjutor Hendriks 
(Haarlem-Amsterdam). De jongeren, waaronder twee jongeren uit het Bisdom Breda, 
zijn te gast in een parochie en slapen bij gastgezinnen. 

De WereldJongerenDagen vormen het grootste Rooms-Katholieke jongerenevenement  
in de wereld, dat om de drie jaar, steeds in een ander land wordt 
gehouden. Honderdduizenden jongeren uit de hele wereld komen er naar toe, onder 
meer voor de ontmoeting en de mis met paus Franciscus. Dit keer worden de dagen 
voor het eerst in januari gehouden, met als gevolg dat de Nederlandse groep een 
andere samenstelling heeft dan in andere jaren. 

Jonge professionals 
‘We gaan dit keer met jong volwassenen naar Panama onder meer omdat het voor 
scholieren lastig is om vrij te krijgen in deze periode voor zo’n verre reis’, zegt Bob 
Wegkamp, de projectleider voor de WJD vanuit Nederland. ‘Ook het programma is 
aangepast en geschikt voor jonge professionals en studenten. We sluiten met 
zogenoemde programmastreams aan bij verschillende mogelijkheden tot beroeps-
matige ontwikkeling (bijvoorbeeld in de zorg), maar ook gericht op persoonlijke 
capaciteiten zoals bijvoorbeeld leiderschap.’ 

Bob reisde zaterdag mee met de eerste groep. Hij heeft er veel zin en kijkt er naar uit 
om in een bijzonder land de WereldJongerenDagen samen met alle deelnemers te 
beleven. ,,Na een lange tijd van voorbereiding, waarbij we elkaar als reizigers ook al 
een beetje hebben leren kennen is het nu dan zo ver. Ik ben zelf al een keer geweest 
voor de voorbereiding en heb toen ervaren dat de Panamezen heel gastvrij zijn. Het 
beloven bijzondere WJD te worden rond het thema dat paus Franciscus, verwijzend 
naar Maria, zelf heeft gekozen: zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw 
woord (Lucas 1, 38).’’ 

Vlogs voor het thuisfront 
Het motto voor de Nederlandse groep is ‘Discover your identity’, op zoek naar een 
antwoord op de vragen: wie ben jij? Wat is je maatschappelijke betrokkenheid? En wat 
doet het ertoe dat je gelovig bent? Het thuisfront van de deelnemers wordt onder meer 
op de hoogte gehouden via een aantal vlogs die gemaakt worden door een groepje van 
vier jongeren. Zij hebben daarvoor een training gevolgd via katholiekleven.nl, het 
videokanaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en op dat kanaal worden de 
vlogs ook gepubliceerd. Verder worden er dagelijks updates gepost op het facebook-
kanaal van Jong Katholiek: facebook.com/jongkatholiek. 

Kijk voor meer informatie ook op www.wjd.nl/  en op panama2019.pa/en/home/. 
Houd voor de vlogs katholiekleven.nl in de gaten. 

Bron: rkkerk.nl. Redactionele bewerking: Peter Vrancken 

  

http://www.katholiekleven.nl/
https://www.facebook.com/jongkatholiek.
http://www.wjd.nl/
https://panama2019.pa/en/home/
http://www.katholiekleven.nl/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fenomenale ontvangst voor Nederlandse jongeren op 
WereldJongerenDagen in Panama 

De eerste groep jongeren die vanuit Nederland naar de WereldJongerenDagen 

in Panama is gegaan, is zondag 13 januari ‘fenomenaal’ ontvangen. Dat zegt Bob 
Wegkamp van de Nederlandse organisatie van de WereldJongerenDagen. ,,Als 
popsterren werden we onthaald. Het hele dorp liep uit om ons met een erehaag, 
live muziek en vuurwerk te verwelkomen.’’ 
 
De projectleider van de WJD vanuit Nederland vertelt: ,,De reis was een paar uur 
vertraagd, maar de gastgezinnen waar wij verblijven zijn tot ‘s avonds laat opgebleven 
om ons feestelijk en gastvrij te ontvangen.’’ 
 
Bij aankomst vierde de eerste groep Nederlandse pelgrims samen met mgr. De Jong en 
honderden Panamese jongeren de heilige mis. “Het was natuurlijk ook gewoon 
zondag”, vertelt Bob enthousiast. De tweede Nederlandse groep is intussen ook 
gearriveerd. Ook zij werden warm onthaald. Bob is onder de indruk van de gastvrijheid 
van de Panamezen: ,,Je ziet dat de gastgezinnen erg hun best doen om zo gastvrij 
mogelijk te zijn.’’ 
 
Dagelijkse update 
Kijk voor dagelijkse updates, foto’s en filmpjes van de Nederlandse deelnemers aan de 
WJD op het facebookkanaal van JongKatholiek: facebook.com/jongkatholiek. 
 
Meer informatie is te vinden op wjd.nl en op panama2019.pa/en/home/. 
 

Bron: rkkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

  
 
 
 
 
 
 

Lief en leed 

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

Overleden 

Mevrouw Anna Margaretha Konijn - Kuijt op 13 januari 
 

Gedoopt 

Mathildah Nakabugo op 13 januari 2019 

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

 

https://www.facebook.com/jongkatholiek.
http://www.wjd.nl/
https://panama2019.pa/en/home/


 

 
 

 

Uitvaartverzorging H. Jobse  0118  46 22 05 

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

 
 
 



 

Privacyverklaring AVG 

Met deze model-privacyverklaring kan 

de parochie mensen goed en volledig 
informeren over welke gegevens de 
parochie verzamelt en waarom dit 
gebeurt. 
 
De geldende privacyregels schrijven voor 
dat mensen in heldere en begrijpelijke taal 
worden geïnformeerd over wat er met hun 
gegevens gebeurt. 
In de nu verbeterde privacyverklaring is een aantal onderwerpen verduidelijkt of met 
voorbeelden toegelicht. 
 
Het parochiebestuur heeft de privacyverklaring vanmorgen in zijn bestuursvergadering 
vastgesteld. De verklaring zal ook worden gepubliceerd op de website van de H. Maria 
Parochie Walcheren: www.rkwalcheren.nl 
 
In de onderstaande situaties wordt de privacyverklaring door de parochie aan een 
betrokkene overhandigd (dit kan ook digitaal, bijvoorbeeld via e-mail): 

▪ Aan ouders van een dopeling bij de aanmelding voor het sacrament van het 
doopsel 

▪ Aan volwassenen bij de registratie van de opname in het catechumenaat 
▪ Aan de huwelijkskandidaat(aten) indien hij of zij niet is ingeschreven in de 

ledenadministratie van de R.-K. Kerk 
▪ Aan contactpersonen opgenomen in het nabestaanden en/of 

begraafplaatsregister (grafrechten) indien de contactpersoon niet is ingeschreven 
in de ledenadministratie van de R.-K. Kerk 

▪ Aan de vrijwilliger, indien de vrijwilliger niet is ingeschreven in de 
ledenadministratie van de R.-K. Kerk. 
 

Zie voor meer informatie: 
- https://www.rkwalcheren.nl/contact/privacy/ alsmede rkkerk.nl/avg 
 
 

Week van Gebed voor de eenheid 

Van 20 tot en met 27 januari 2019 wordt de Week van Gebed voor de Eenheid 

gehouden. In de regio Middelburg/Walcheren zijn in die week verschillende 
gebedsbijeenkomsten: 

o Op zondag 20 januari viert de Protestantse gemeente in Nieuw en St. Joosland 
met Oud Katholiek Zeeland om 10 uur een gezamenlijke dienst.  

o Op woensdagavond 19.00 uur in de Petrus en Pauluskerk in Middelburg een 
Avondgebed. 

o Op vrijdag om 13.00 uur in de Nieuwe Kerk in Middelburg het Coventrygebed. 
o Op zaterdag om 8.30 uur een gebedsontbijt bij het Leger des Heils aan ’t Zwin. 

Graag van tevoren opgeven. 
o Op zondag 27 januari om 19.00 uur in de Nieuwe  Kerk in Middelburg een 

speciaal Stadsgebed, een samenwerking tussen het Stadspastoraat van de 
Nieuwe Kerkgemeente en de Raad van Kerken als afsluiting van de 
gebedsweek. Voorganger is ds. Jaap van der Zeeuw van de Baptistengemeente 
de Fontein in Middelburg.  

http://www.rkwalcheren.nl/
https://www.rkwalcheren.nl/contact/privacy/
https://www.rkkerk.nl/avg/


 

 

 

Voor minder dan 2 euro per 

week  kunt u op deze plaats 

adverteren 
 

Info: Herman Maas 
 

0118 – 430377 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Oecumenische dienst in Sint Jacobskerk 

Komende zondag, 20 januari 2019, zal er om 9.30 uur in de St Jacobskerk te 

Vlissingen een oecumenische dienst plaatsvinden in het kader van de Week van 
het gebed. 
 
Deze dienst wordt voorbereid door een kleine commissie waarin een lid van de PKN, 
een lid van het Leger des Heils en Ria Borgs namens de R.K. Heilige Maria Parochie 
Walcheren zitting hebben. 
 
Het R.K. Gemengd Koor zal de muzikale ondersteuning voor zijn rekening nemen met 
Jos Vogel aan het orgel. 
 
In de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen is er komende zondag geen dienst. 
 
 
 

 



 

 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
■ Vrijdag 18 januari (vanaf 18.30 uur) 

Nieuwjaarsontmoeting Vicariaat Middelburg in Bovendonk, Hofstraat 8 te Hoeven. 
 

■ Zondag 20 januari (09.30 uur) 
 Oecumenische dienst in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. Het gemengd koor van  
de Onze Lieve Vrouwekerk zal de muzikale ondersteuning voor zijn rekening nemen met 
Jos Vogel aan het orgel. In de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen is daarom vandaag 
geen viering. 

 
■ Maandag 21 tot en met zaterdag 27 januari 
 Wereldjongerendagen in Panama. 
 
■ Woensdag 23 januari (10.00-12.00 uur of 20.00-22.00 uur) 

Aandacht voor Maria vanuit de evangelies van Marcus, Mattheus en Lucas in de 
pastorie van Middelburg (ochtenduren) of Vlissingen (avonduren). Iedereen is van harte 
welkom. 

 
■ Donderdag 24 januari (14.30 uur) 

Ouderenpastoraat Boven de Schelde vertoont in het Scheldehoftheater in Vlissingen de 
film Alive Inside. Meer informatie las u in nieuwsbrief 379. 

 
■ Maandag 4 februari (19.30 uur) 

 In de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat 62 in Middelburg wordt aandacht 
besteed aan de spiritualiteit van pater Frans van der Lugt, Jezuïet. Binnenkort leest u 
hier meer over in deze nieuwsbrief. 

 
■ Maandag 11 maart (19.30 uur) 

Informatiebijeenkomst over de bisdombedevaart (12 tot en met 19 oktober 2019) voor 
parochianen van de H. Pater Damiaanparochie en de H. Maria Parochie Walcheren. 
Burgemeester Lewestraat 11 in Lewedorp. U las er meer over in nieuwsbrief 379. 

 
■ Woensdag 17 april (19.00 uur) 

Chrismamis in de H. Willibrorduskerk van Teteringen. Gastheer is de parochie van de H. 
Augustinus van Hippo. 
 
 

 

 
 

Fouten maken is niet zo erg, 
maar gemaakte fouten ontkennen is een doodzonde!!



 

 

 

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 deze 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 platte tekst en 
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 eindredacteur  
beoordeeld. Een opgelegd embargo impliceert niet automatisch, dat dit altijd gerespecteerd wordt. 
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