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Kindernevendienst in de Petrus –en Pauluskerk in 
Middelburg 

Vanaf februari 2019 zal er op de eerste zondag van de maand om 10.00 uur  

Kindernevendienst  worden gehouden in de pastorie van de H.H. Petrus- en 
Pauluskerk  aan de Lombardstraat in Middelburg. 
 
Van harte welkom komende zondag op 3 februari om 10.00 uur in de Petrus en 
Pauluskerk te Middelburg. Kinderen, ouders, oma’s en opa’s zijn vanzelfsprekend: van 
harte uitgenodigd! 
 
Voor de kinderen zal er een kindernevendienst zijn. En: na de viering is er thee/koffie en 
limonade. 
 
Hoort en zegt (stuur) het voort…!! 
 
Graag tot ziens 
 
Katarzyna en  
pastor Ria 
 
 
 
 

 

H. Maria Parochie Walcheren 
 

Een vitale geloofsgemeenschap! 
 

 
 



 

 

2019  ~ zijn eerste maand voorbij….. 
en dan – het grootste deel van het jaar ligt voor ons 

Wat verwacht je van de toekomende tijd? 

Datgene waarvan je denkt dat het je toekomst is en  hetgeen dat naar je toe komt ,blijkt 
in de praktijk niet te plannen. Niet te overzien. 
 
Ook ik heb dat ondervonden, ziek worden  betekent stil staan in de tijd, doorstaan wat 
zich aandient. En ook: ontvangen wie nabij is. Direct en ook in gedachten, gebeden, 
kaartjes – tekenen van aandacht. Uitzien  naar op krachten komen, de ‘gewone dingen’ 
weer doen. Uitzien naar ontmoetingen met U! 
 
Wat verwacht ik van het pastoraat in onze  parochie? 
Ik verwacht in 2019  weer kinderen (en hun ouders) te ontmoeten en hen te begeleiden 
naar hun Eerste  heilige Communie, met ouderen samen het geloof te vieren daar waar 
ze wonen, ik verwacht weer bij mensen op huisbezoek te gaan, voor te gaan in Woord-
en Communievieringen;  ik verwacht (en wil) met de vele mensen die in de parochie  
werkzaam zijn, samen  te werken. Mooi en genoeg werk dat naar me toe zal komen!                                                                       
 
Pastoraal werk – te doen? 
In de brief van vrijwilligers van onze parochie, die vorig jaar naar de bisschop werd 
gestuurd, werd er aandacht voor gevraagd: hoe kan het werk in de parochie gedaan 
worden door weinig pastores? Het pastorale team Boven de Schelde bestaat op dit 
moment uit pastoor Fons van Hees, pastoraal werker Wiel Hacking  en mijzelf ( in het 
kader van reïntegratie ben ik thans acht uur per week werkzaam). 
 
We zijn dankbaar voor de inzet van vrijwilligers op diaconaal, catechetisch, liturgisch en 
pastoraal gebied. Paul de Maat, emeritus pastor, blijft zich voor liturgie, sacramenten 
toediening en bijbelexegese  inzetten in de parochie. En we worden ook gesteund door 
priester Jan Voeten alsmede de pastores Katrien van de Wiele, Rens Stobbelaar, 
Geerten Kok en  -tijdelijk-  door project medewerkster Jeannette Jongenelen. 
 
Maar het zal ieder duidelijk zijn, dat het pastorale werk niet in zijn volheid gedaan kan 
worden. En dat kan betekenen dat mijn collega’s en ik mensen, u, moeten teleurstellen. 
Omdat we uw vraag niet kunnen beantwoorden, omdat we niet aan uw verwachtingen 
kúnnen voldoen. En dat is voor beiden een pijnlijke, maar feitelijke vaststelling.                  
 
De toekomende tijd….wat verwacht je? 
Ik verwacht dat wij in geloof verbonden, elkaar  nog meer zullen zoeken en vinden. Ons 
gedragen wetend, in goede handen. 
 
Een hartelijke groet aan U allen! 
Ria Mangnus, pastoraal werkster, op de laatste dag van januari 2019 
 
Ik las deze tekst van Angela Merci (1474-1540), stichteres van de orde van de 
Ursulinen: ,,Als het koud wordt in de kerk, als de vurigheid verflauwt, blijft het vuur in 
kleine groepen bewaard om vandaaruit te zijner tijd weer uit te slaan en kerk en wereld 
opnieuw aan te steken.’’ 

 



 

Een nieuwe pastoor … 

Het is al weer enkele maanden geleden dat ik in september jl. aan u werd 

voorgesteld als de nieuwe pastoor van de H. Maria Parochie Walcheren. Ik mocht 
toen pastoor Paul de Maat opvolgen die met emeritaat ging. 
 
Hij deed dat onder het motto: ‘de winkel is gesloten maar de verkoop gaat gewoon 
door’. Dat heeft te maken met het feit dat we met te weinig priesters zijn. Behalve dat ik 
nu pastoor ben geworden van de parochie op Walcheren, ben ik dat ook nog van de H. 
Pater Damiaanparochie op Noord- en Zuid Beveland en Schouwen Duiveland. Dat is te 
veel voor één man. En daarom ben ik met u allen em. pastoor Paul de Maat enorm 
dankbaar dat hij zijn priesterlijk arbeid in al zijn ingetogen enthousiasme blijft 
voortzetten. 
 

Foto: © Peter Vrancken 

Geboren ben ik in Maastricht in 1950. Ik 
was een  tijdje archivaris op Het 
Rijksarchief aldaar maar voelde mij in 
1977 geroepen tot het priesterschap. 
 
Ik volgde de Theologiestudie aan de 
Universiteit voor Theologie en Pastoraat 
te Heerlen en werd in 1986 door Mgr. 
Huub Ernst z.g. aangesteld als pastoraal 
werker in Goes. Daar werd ik door hem 
in 1988 gewijd tot priester. 

 
Dat ambt heb ik met veel genoegen en plezier gedragen achtereenvolgens in 
Roosendaal, Breda en weer opnieuw in Roosendaal en sinds 2013 opnieuw in Zeeland. 
Ik was blij hier terug te komen, ook al is het nu onder invloed  van de wisselende tijden  
in toch wel hevig veranderde omstandigheden. Ondanks ons gebrek aan collega’s (de 
vacature is ondanks de inspanningen van het bisdom en onszelf nog steeds niet 
vervuld) werken teamleider pastor Wiel Hacking en collega-pastor Ria Mangnus met 
veel inzet en vreugde samen om het geloof, hier ‘Boven de Schelde’ een levende basis 
te laten zijn voor een goed samen leven. En dat mede dankzij de inzet van de vele 
vrijwilligers die met ons samenwerken. 

Fons van Hees 
 
 

Komend weekeinde weer maandelijkse Caritascollecte 

Deze keer gaat uw bijdrage naar de hospices op Walcheren. 

 
In een hospice verblijven mensen die in de laatste fase van hun leven zijn gekomen. 
Daar worden zij goed verzorgd en indien mogelijk worden hun laatste wensen vervuld. 
Soms is daar geen budget voor en dan wil het caritasbestuur graag bijspringen. Als 
voorbeelden: een gezellig bankje om met twee of meer personen op te zitten, een bos 
lievelingsbloemen, nog een keer over de boulevard met speciaal vervoer en daar wat 
drinken, een rondrit door je oude buurt en even langs bij de buren.  
Wij hopen dat u ons voorstel wilt steunen door middel van uw gaven. 
 
Hartelijk dank bij voorbaat namens het caritasbestuur. 



 

Lezing over pater Frans van der Lugt in Middelburg 

Cilia ter Horst (1979) houdt volgende week maandag, 4 februari, een lezing over 

de jezuïet pater Frans van der Lugt in het kerkgebouw van de doopsgezinde 
Gemeente Walcheren, Lange Noordstraat 62 in Middelburg. De lezing begint om 
17.30 uur. 
 
Ter Horst studeerde Religiestudies en Arabisch aan de Universiteit van Amsterdam. In 
2004 nam zij in Syrië deel aan wandeltochten en meditatieweekeinden met pater Frans 
van der Lugt. 
 
Pater Frans van der Lugt s.j. heeft 50 jaar als priester en psychotherapeut in Syrië 
gewerkt. Hij was daar beroemd vanwege de wandeltochten die hij organiseerde.  Hij 
heeft drie boekjes geschreven in het Arabisch over de werking van Gods liefde in de 
mens. 
 
Vermoord 
Van der Lugt kwam  tijdens de woelingen in Syrië in 2014 in het wereldnieuws. Homs 
was de stad waar hij woonde. Toen zijn wijk in Homs was omsingeld en mensen er 
stierven van honger plaatste hij op YouTube een oproep aan de wereld  om de mensen 
in de stad Homs niet te laten verhongeren. Hij werd kort nadien in het klooster waar hij 
verbleef vermoord. Dat was wereldnieuws in de journaals en actualiteitenrubrieken. 
 
Zijn laatste woorden waren: 
We bereiden ons voor op Het Feest...het feest van de overgang van de dood naar het 
leven...het leven ontspringt uit een donkere afgrond en zij die in het duister zijn zien een 
schitterend licht...wij wensen deze verrijzenis voor Syrië ...ilal amam,vooruit! 
 
Cilia ter Horst heeft pater van der Lugt in 2004 voor het eerst ontmoet. Zij heeft de 
boekjes van Van der Lugt in het Nederlands vertaald. Het werk met de titel Wie ben jij o 
liefde? zal zij  op 4 februari a.s. inleiden. Met ingang van 5 februari a.s. is het boek in de 
boekhandel verkrijgbaar. 
 
 
 
 
 

Lief en leed 

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

Overleden 

Maria Isabella Johanna (Mimy) Andriessen-Arens 
 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

 
 

 
 

 
 



 

Naar schatting 700.000 jongeren bij slotmis 
WereldJongerenDagen Panama 

De WereldJongerenDagen in Panama zijn afgelopen zondag, 27 januari, met een 

heilige mis afgesloten in het Metropark nabij Panamastad. Samen met paus 
Franciscus en honderden bisschoppen en priesters vierden naar schatting zo’n 
700.000 jongeren samen deze mis. Ook de Nederlandse deelnemers waren er bij,  
samen met mgr. Hendriks en mgr. De Jong. 
 
Lissabon 
Aan het einde van de WJD in Panama werd bekendgemaakt dat de volgende editie zal 
plaatsvinden in de Portugese hoofdstad Lissabon. Organisatie is dan in handen van het 
Patriarchaat van Lissabon, dat de exacte datum in 2022 later nog bekend zal maken, 
aldus kardinaal Manuel José Macário do Nascimento Clemente, de patriarch van 
Lissabon. 
 
Ameland 
Terwijl de 130 Nederlandse deelnemers in Panama genoten van de 
WereldJongerenDagen daar, beleefden op Ameland 180 deelnemers de WJD@home. 
Via een live verbinding brachten zij een groet aan de Panama-gangers (foto links). Op 
Ameland vierden zij zondagochtend 27 januari de eucharistie met mgr. Van den Hout 
en mgr. Van den Hende en deze viering werd live uitgezonden op NPO2 door KRO-
NCRV. Deze uitzending is hier terug te zien. 
 
Preek en beelden 
Lees hier de preek van paus Franciscus tijdens de slotmis (Engels). Kijk voor 
impressies rechtstreeks vanaf de WJD op facebook.com/jongkatholiek/ en voor meer 
informatie en foto’s op het liveblog over de WJD op de website van JongKatholiek. 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 
 

Nieuwe verzendwijze van de nieuwsbrief 

Met ingang van dit nummer heeft de verzendwijze van de nieuwsbrief een 

verandering ondergaan. 
 
Vanuit één centrale database zal de nieuwsbrief voortaan worden verzonden. We 
hopen hiermee een einde te maken aan het feit dat de afgelopen weken een beperkt 
aantal abonnees verstoken bleef van de nieuwsbrief. Bovendien zal de verzending nu 
aanmerkelijk sneller verlopen. Daarnaast is de database opgeschoond omdat sommige 
e-mailadressen er dubbel in voorkwamen. Webmaster Louis Mangold heeft heel veel 
werk verzet om dit mogelijk te maken. Daarvoor on ze dank. 
 
Ook wordt de nieuwsbrief nu, waar mogelijk, gepersonaliseerd verstuurd. Indien u 
onverhoopt hinder hebt ondervonden van deze veranderingen bieden we u onze 
welgemeende excuses aan. 

Eindredactie 
 

https://www.rkkerk.nl/eerste-groep-nederlandse-jongeren-vertrekt-naar-wereldjongerendagen-in-panama/
https://www.rkkerk.nl/180-deelnemers-voor-het-thuisprogramma-van-de-wereldjongerendagen-op-ameland/
https://www.kro-ncrv.nl/programmas/eucharistieviering/seizoenen/seizoen-2019/kn-1704392-eucharistieviering
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-01/pope-francis-panama-wyd-2019-concluding-mass-homily.html
https://www.facebook.com/jongkatholiek/
http://jongkatholiek.nl/artikelen/wereldjongerendagen-vanuit-panama-nu-ook-te-volgen-via-liveblog/


 

 

 

Voor minder dan 2 euro per 

week  kunt u op deze plaats 

adverteren 
 

Info: Herman Maas 
 

0118 – 430377 
  

 
 

 
 

Parochiekern Middelburg 
NL42 INGB 0000 6586 70 
t.n.v. H. Maria Parochie 

Walcheren 
 

Parochiekern Vlissingen 
NL28 INGB 0008 0339 29 
t.n.v. H. Maria Parochie 

Walcheren 
 



 

Filmavonden met filmgesprek 
Het Franciscuscentrum organiseert binnenkort in het kader van het 

voorprogramma op de bisdombedevaart twee filmavonden. Meer lezen over de 

bisdombedevaart? https://www.bisdomvanbreda.nl/category/bisdombedevaart-

2019/ 

 

De filmavonden zijn op 12 februari 2019 in ‘The Way’ in Hoeven of op woensdagavond 

13 februari 2019 in ‘Des hommes et des dieux’ in ‘s-Heerenhoek. 

 

Iedere geïnteresseerde is van harte welkom, ook indien u niet wilt of kunt deelnemen 

aan de bedevaart. 

 

The way op 12 februari 2019 

"The Way" is een Amerikaanse dramafilm uit 2010 van Emilio Estevez. Hierin volgen we 

de hoofdpersonen in een spirituele tocht op zoek naar de innerlijke drijfveren van het 

leven. De begeleiding wordt verzorgd door Wiel Hacking, pastoraal werker van de P. 

Pater Damiaanparochie in Goes. 

 
Des hommes et des dieux op 13 februari 2019 
"Des hommes et des dieux" is een Franse dramafilm uit 2010 onder regie van Xavier 
Beauvais. De film toont ons hoe een groep cisterciënzer monniken, bedreigd in hun 
bestaan, komt tot de kern van hun spiritualiteit en hun aanwezigheid in Algarije. Deze 
film wordt begeleid door Marjeet Verbeek, theologe gespecialiseerd in het filmgesprek. 
 
Programma 
17.30 uur Ontvangst met kopje soep en broodjes 
18.30 uur Film met korte inleiding Marjeet Verbeek of Wiel Hacking 
20.30 uur Pauze 
20.45 uur Filmgesprek begeleiding Marjeet Verbeek of Wiel Hacking 
22.00 uur Afsluiting en naar huis. 
 
Inschrijven en kosten 
U kunt u inschrijven door het invullen van het inschrijfformulier op website van het Sint 
Franciscuscentrum: https://sintfranciscuscentrum.nl/vorming/filmavonden-met-
filmgesprek. Wilt u bij aanmelden datum en plaats vermelden? Er is een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar. 
 
Aan de avonden zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage is welkom. 
 
 
 
 

 

Lezing Marcus van Loopik gaat niet door 

De lezing die dr. Marcus van Loopik volgende week donderdagavond in De 

Drvkkerij zou houden in het kader van de Maand van de Spiritualiteit gaat niet 
door. 
 

 

https://www.bisdomvanbreda.nl/category/bisdombedevaart-2019/
https://www.bisdomvanbreda.nl/category/bisdombedevaart-2019/
https://sintfranciscuscentrum.nl/vorming/filmavonden-met-filmgesprek
https://sintfranciscuscentrum.nl/vorming/filmavonden-met-filmgesprek


 

 

 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

■ Zondag 3 februari (15.00 uur) 
Boekhandel de Drvkkery in Middelburg organiseert drie lezingen in het kader van 
de Maand van de Spiritualiteit. Vandaag vertelt Inez van Oord, oprichter en oud-
hoofdredacteur van het magazine Happinez, over haar boek Rebible. Kaarten 
kosten € 5,-. Lees hier meer over elders in onze vorige nieuwsbrief. 

 
■ 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. 

 
■ Donderdag 21 februari (19.00 uur) 

 Boekhandel de Drvkkery in Middelburg organiseert vandaag de laatste lezing uit 
een serie in het kader van de Maand van de Spiritualiteit. Vandaag sluit Arabist 
en theoloog Eduard Verhoef de serie af met een inleiding in de Koran. Kaarten 
kosten € 5,-. U las hier meer over in de vorige nieuwsbrief. 

 
■ Aswoensdag 6 maart (9.00 en 19.00 uur) 
 In onze parochie zijn vandaag 2 eucharistievieringen (met aswijding en 

askruisje). Om 9.00 uur in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen en om 19.00 
uur in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg. Pastor Paul de Maat zal in 
beide vieringen voorgaan. 

 
■ 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. 

 
 
 
 
 

 
 

Wees baas over je wil, 
en knecht van je geweten!!



 

 

 

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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