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Bid mee voor de bedevaart naar Italië 

Over acht maanden, op 12 oktober 2019, vertrekt de bisdombedevaart in de 

voetsporen van de heilige Benedictus naar zijn graf in Monte Cassino in Italië. 
 
 
,,Evenals eerdere keren hopen wij dat deze bisdombedevaart bijdraagt aan de 
versterking van het geloof van alle deelnemers en van de verbondenheid in het 
bisdom,’’ schrijft secretaris-generaal Ben Hartmann in een brief aan pastorale 
beroepskrachten in het Bisdom Breda. 
 
 
De brief bevat een gebedsintentie voor de bedevaart, die in parochies gebeden kan 
worden. Ben Hartmann: ,,Zo kan de bisdombedevaart ook in gezamenlijk gebed worden 
voorbereid.’’ 
 
 
Dit is de gebedstekst die kan worden gebruikt: 
Dat de bisdombedevaart naar het land van Benedictus 
onze persoonlijke omgang met Jezus Christus mag verdiepen, 
het geloofsleven in de parochies mag versterken 
en ons allen, bisdombreed, nog meer tot broeders en zusters in Christus mag maken. 
 

 
Bron: Bisdom Breda; redactionele bewerking: Peter Vrancken 



 

Meten is weten: alles loopt terug 

Uit de meest recente gegevens van het Bisdom van Breda kan slechts één 

conclusie worden getrokken: alles loopt terug. Van het aantal kerkgebouwen tot 
het aantal toegediende sacramenten. En de cijfers zijn niet verrassend. 
 
 
Tekst: Peter Vrancken 
 
 
Uit de verschillende overzichten die betrekking hebben op de sacramenten, het aantal 
kerkgangers alsmede het aantal parochies, is door het bisdom een overzicht verstrekt 
over de peiljaren 2007, 2012, 2017, de procentuele afname over de jaren 2012-2017 
alsmede de jaren 2007-2017. 
 
Deelname aan het kerkelijk leven 
Jaar       2007     2012     2017        % 12-17         % 07-17 
Parochianen   449.000 428.399 397.630 - 7  -21 
Doopsel       2.810     1.688        990 -45  -67 
Eerste communie      3.600     2.484 .      375 -45  -62 
Vormsel       2.320        305        588 -55  -75 
Huwelijk          485        247        103 -58  -79 
Uitvaart       3.430     2.322     1.438 -38  -58 
 
Kerkgangers     21.800   15.521     8.880 -43  -59 
Vriwjilligers     20.300   19.333   13.473 -30  -34 
Aantal parochies           98          64          33 -48  -64 
Aantal kerkgebouwen  (*)        159        156        110 -29  -31 
(*) incl. 7 toeristenkerken 
 

Overzicht priesters, diakens en pastoraal werk(st)s in het parochiepastoraat 
Het bisdom heeft een overzicht verstrekt van het verwachte verloop in het aantal 
priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers die werkzaam zijn binnen de parochies in 
het Bisdom van Breda. In het afgelopen jaar (2018) zijn één priester en één diaken 
nieuw benoemd. 
 
Jaar    2018  1-1-2019  2022  2024 
Priesters      28       28      27     26 
Diakens      12       13        9       7 
Pastoraal werk(st)ers    35       31      25      20 
Totaal      75       72      61      53 
Kerkgebouwen 
Het bisdom van Breda telt 33 parochies, die gezamenlijk goed zijn voor 99 
kerkgebouwen, 7 toeristenkerken (waarvan drie binnen de H. Maria Parochie 
Walcheren) alsmede vier kerken met een kapelfunctie. De kerken met een kapelfunctie 
zijn alle gevestigd in het werkgebied Oost-Zeeuws Vlaanderen. 

Kerken met een kapelfunctie 
De verwachting is, dat dit of uiterlijk volgend jaar het aantal kerken met een kapelfunctie 
in het werkgebied van de H. Pater Damiaanparochie (Boven de |Schelde) zal 
toenemen. Daar staat dan een, mogelijk sterkere, daling tegenover van het aantal 
kerkgebouwen binnen de Damiaanparochie. 

 



 

Reglement toeristenkerken vastgesteld 

In het verleden vielen de werkgroepen toeristenkerken onder een afzonderlijke 

stichting, de voormalige ‘Stichting Katholieke Toeristenzielzorg in Zeeland’. Deze 
werkgroepen toeristenkerken zijn  -in verband met het opheffen van de genoemde 
stichting en via fusies van diverse voormalige parochies-  komen te vallen onder 
het bestuur van de H. Maria Parochie Walcheren. 
 
Uiteraard zijn al sinds de overdracht aan de parochies, bindende afspraken gemaakt 
met de werkgroepen van de toeristenkerken, maar nu maken we er een samenhangend 
geheel van. Het is ook de reden dat dit reglement gemaakt diende te worden. 
Nadrukkelijk wil het parochiebestuur de werkgroepen toeristenkerken nog beter 
toerusten voor hun taak en hen de nodige rechtsbescherming en ondersteuning bieden. 
 
Inspraak 
Een eerste concept is aan alle werkgroepen toeristenkerken voorgelegd. Daarna heeft 
met elke werkgroep overleg plaatsgevonden met uitleg en vragen over en weer. Daarna 
heeft het parochiebestuur een bijgewerkt concept rondgestuurd en nogmaals om 
commentaar gevraagd. Blijkbaar hadden we ons werk goed gedaan, want er was geen 
tweede ronde inspraak nodig. 
 
En tot slot dwongen recente wet- en regelgeving ons tot dit document. Denkt u maar 
aan de AVG (bescherming privacy) en VOG (verklaring omtrent gedrag). 
 
In de vergadering van het parochiebestuur op 20 februari 2019 is dit beleid vastgesteld 
en van kracht verklaard. We realiseren ons heel goed dat ook dit beleid: ‘werk in 
uitvoering’ is en vast nog wel aanpassingen zal vergen. Dat zien we met vertrouwen 
tegemoet. 

Parochiebestuur H. Maria Parochie Walcheren 

Viering in de toeristenkerk van Dishoek, die dit jaar 55 jaar bestaat. 
Foto: © Peter Vrancken 



 

Hoogleraar Erik Borgman spreker op Inspiratiedag 
Kerkproeverij/Back to church 12 april 2019 

 

In 2019 wordt opnieuw Kerkproeverij 

georganiseerd. 
 

Het is een initiatief van de Raad van 
Kerken, IZB en MissieNederland met 
als mediapartners KRO-NCRV en EO. 
Kerkproeverij/Back to church is 
bedoeld om gasten uit te nodigen 
(weer) mee te gaan naar de kerk.

 
Om lokale kerken te inspireren en te stimuleren om mee te doen, wordt vrijdag 12 april 
2019 een Inspiratiedag georganiseerd. Spreker is hoogleraar en lekendominicaan Erik 
Borgman. 
 
In het weekend van 28 en 29 september 2019, of desgewenst in een ander weekend, 
worden kerkleden van de deelnemende kerken gevraagd iemand uit te nodigen voor 
een viering in dat weekend. Er is een landelijk weekend vastgesteld, maar parochies 
zijn geheel vrij om op een andere datum kerkproeverij te organiseren mocht dat beter 
uitkomen in de eigen planning. 
 
Het hele jaar uitnodigend en gastvrij 
Naast de spreker, die tijdens de Inspiratiedag in zal gaan op onderwerpen als de plek 
van de kerk in de samenleving en de plek van gelovigen in de huidige maatschappij vol 
uitdagingen, staan er diverse praktische workshops op het programma. Deze draaien 
om de vraag hoe een kerk een gastvrije, uitnodigende kerk kan zijn. 
 
Zo wordt er verder nagedacht over de volgende vragen: hoe mensen op een 
ontspannen manier uit te nodigen voor de kerkdienst; hoe een vervolg te geven aan een 
geslaagde uitnodiging; hoe in de eigen kerk te werken aan een cultuur die het hele jaar 
uitnodigend en gastvrij is. 
 
Tijdens de lunch, die wordt aangeboden door de Evangelische Omroep, is er volop 
gelegenheid om van gedachten en ideeën te wisselen met de deelnemers uit de 
verschillende kerkgenootschappen. De dag vindt plaats bij de EO in Hilversum en 
begint met een inloop om 09.30 en start daadwerkelijk om 10.00 uur. Het 
programma is rond 15.00 uur afgelopen. 
 
Aanmelden 
Deelname is gratis, aanmelden kan nu al en het is aanbevolen dit snel te doen, de 
Kerkproeverij Inspiratiedagen zitten doorgaans snel vol! Klik voor meer informatie en 
aanmelding hier. 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 

 

https://portal.eo.nl/kerkproeverij/inspiratiedag/
https://portal.eo.nl/kerkproeverij/inspiratiedag/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

  

Mgr. Van den Hende neemt deel aan de kerktop in Rome over 
seksueel misbruik 
Vanuit Nederland neemt mgr. Hans van den Hende als voorzitter van de 

Nederlandse bisschoppenconferentie deel aan de ontmoeting die van 21 tot en 
met 24 februari plaatsvindt in Rome. Tijdens de bijeenkomst zal worden 
gesproken over seksueel misbruik in de wereldwijde Kerk. In plenaire sessies en 
kleinere groepen wordt gesproken over drie thema’s: verantwoordelijkheid 
nemen, verantwoording afleggen en transparantie betrachten. 

Mgr. Van den Hende: ,,In Nederland zijn bisschoppen en religieuzen zich ten volle 
bewust van de ernst van het misbruik van minderjarigen door mensen van de Kerk. In 
gezamenlijkheid werd destijds gekozen voor onafhankelijk onderzoek en een 
onafhankelijke procedure teneinde te komen tot erkenning en genoegdoening aan 
slachtoffers en ook hulpverlening. Elders in de wereld zie je niet vaak een dergelijke 
samenwerking en gezamenlijke aanpak.’’ 
 
Ervaringen delen 
Een aanbeveling van Deetman was om de ervaringen van de R.-K. Kerk met de aanpak 
en preventie te delen met andere sectoren in de samenleving. De ervaringen zijn ook 
gedeeld binnen de R.-K. Kerk. Zo werd de Engelse vertaling van het Eindrapport van 
het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK onder de aandacht gebracht van onder meer de 
Congregatie voor de Geloofsleer. 
 
Voorafgaand aan de bijeenkomst vroeg de organisatie van de conferentie de 
deelnemende bisschoppen om slachtoffers van seksueel misbruik door medewerkers 
van de Kerk te ontmoeten. 
 

Foto: © Peter Vrancken 

 
 

Mgr. Van den Hende: ,,Als bisschop heb 
ik meerdere keren slachtoffers van 
seksueel misbruik ontmoet en 
gesproken. Soms ging het om mensen 
die geen procedure wilden, maar wel 
hun verhaal wilden doen. De meeste 
keren waren het ontmoetingen als 
onderdeel van de zittingen van de 
Klachtencommissie van het Meldpunt. 
Ook in het kader van de zogeheten 
Contactgroep, was er in bepaalde 
gevallen direct contact met slachtoffers, 
omdat hun gestarte procedure te maken 
had met stagnatie. Deze ontmoetingen 
waren steeds opnieuw een confrontatie. 
Als bisschop treed je op namens de 
gemeenschap van de Kerk. Veelal 
waren de aangeklaagden reeds 
overleden. Veel mensen zijn getekend 
door het misbruik en ik kon merken dat 
het vertellen over het persoonlijk 
ondervonden misbruik moeilijk is en veel 
moed vraagt.’’

 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2017/12/Report-on-activities-2011-2018.pdf
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2017/12/Meldpunt-Seksueel-Misbruik-RKK-Verslag-van-werkzaamheden-2011-2018-corr.pdf
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2017/12/Meldpunt-Seksueel-Misbruik-RKK-Verslag-van-werkzaamheden-2011-2018-corr.pdf


 

Verwachting 
Wat verwacht de bisschop van de ontmoeting? ,,De pijn en schaamte met betrekking tot 
het misbruik van minderjarigen wordt al jaren binnen en buiten de Kerk gevoeld. Het is 
nu voor het eerst dat het probleem van misbruik van minderjarigen in de Kerk in een 
speciale bijeenkomst van de wereldwijde Kerk aan de orde komt. Paus Franciscus heeft 
aangegeven dat hij met deze bijeenkomst drie dingen beoogt: bisschoppen wereldwijd 
brengen tot bewustzijn en erkenning van het misbruik, commitment van het wereldwijde 
episcopaat om dit probleem aan te pakken, plus gezamenlijke momenten van gebed en 
boete.’’ 
 
,,Dat paus Franciscus in deze conferentie bisschoppen en religieuze oversten uit heel 
de wereld bij elkaar brengt, maakt duidelijk dat hij deze grote opgave niet alleen, maar 
in gezamenlijkheid met de hele Wereldkerk tegemoet wil treden. Daarmee heeft hij het 
voor zichzelf en voor de hele Kerk tot prioriteit gemaakt.’’ 

Naar de website van het Vaticaan over de kerktop: The Protection of Minors in the 
Church 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 
 
 
 

Dit verwacht de organisatie in Rome van de kerktop over 
seksueel misbruik 

Van 21 tot en met 24 februari komen bisschoppen uit de hele wereld bijeen in 

Rome. Paus Franciscus nodigde de voorzitters van de bisschoppenconferenties 
uit voor een topontmoeting over seksueel misbruik. Ook een aantal religieuze 
oversten is aanwezig. Op de bijeenkomst spreken tevens slachtoffers van 
seksueel misbruik over hun ervaringen. 

Gevraagd naar het doel van de ontmoeting zei paus Franciscus in januari tegen de 
pers, dat het vooral gaat om bewustwording en dat de Kerk vergeving zal vragen. De 
paus sprak met journalisten in het vliegtuig op weg terug van de Wereldjongerendagen 
in Panama. 

“In sommige delen van de wereld is er veel ervaring van bisschoppen met de preventie 
en aanpak van seksueel misbruik. In andere delen van de wereld veel minder,” 
signaleert pater Hans Zollner SJ. Hij is hoofd van het Centrum voor de Bescherming 
van Kinderen aan de Gregoriana Universiteit in Rome en lid van het team van vier 
personen dat de ontmoeting van bisschoppen voorbereid. “Wat mij betreft is de 
ontmoeting in februari een succes als alle deelnemers begrijpen wat er op het spel staat 
en wat ze te doen staat, en dat ze samen voor dit grote en urgente probleem staan.” 

De voorzitters van de bisschoppenconferenties zullen tijdens plenaire sessies en in 
deelgroepen spreken over drie thema’s: verantwoordelijkheid nemen, verantwoording 
afleggen en transparantie betrachten. Paus Franciscus zal er alle dagen bij zijn. Pater 
Zollner: ,,De paus heeft de problematiek tot een prioriteit gemaakt voor zichzelf en voor 
de hele Kerk door deze ontmoeting bijeen te roepen.’’ 

http://www.pbc2019.org/home
http://www.pbc2019.org/home


 

Hoewel de kerktop moet bijdragen aan een eensgezinde aanpak, zou het verkeerd zijn 
om van de bijeenkomst één wereldwijde oplossing te verwachten, benadrukt Zollner. 
Rechtssystemen zijn anders, talen en concepten verschillen, en de politieke en sociale 
situaties wereldwijd zijn divers. Overigens hebben op slechts zes à zeven 
bisschoppenconferenties na alle conferenties wereldwijd richtlijnen opgesteld en aan de 
Congregatie voor de Geloofsleer gezonden. 
 
Hoe nu verder? 
Verwacht pater Zollner dat er aan ‘decision making’ wordt gedaan tijdens de 
ontmoeting? ,,Zoals de paus heeft aangegeven is het een ontmoeting van bisschoppen 
als herders van de Kerk, die zich zullen laten informeren over wat hen te doen staat. In 
die zin is het zeker decision making, omdat ze een beslissing moeten nemen over 
zichzelf: wat is mijn rol en wat is de verantwoordelijkheid die ik moet nemen? Maar in 
een ontmoeting van drie dagen kun je geen beslissingen nemen over complexe 
canonieke zaken van het recht, bijvoorbeeld. Dit is niet het orgaan daarvoor, hoewel er 
waarschijnlijk wel over gesproken gaat worden.’’ 
 
Lange weg 
,,Deze ontmoeting is een belangrijke stap op de lange weg die we gaan in antwoord op 
het zware probleem van kerkelijk seksueel misbruik,’’ aldus pater Zollner. ,,We streven 
ernaar dat de deelnemers na afloop doordrongen zijn van de tragedie die kerkelijk 
seksueel misbruik is en van de grote gevolgen die het heeft voor slachtoffers, en dat ze 
ervoor zorgen dat de fouten die de Kerk heeft gemaakt, waar het gaat om preventie van 
misbruik en doofpot, niet worden herhaald.’’ 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 
 
 

 

 



 

Chaldeeuwse Bisschop Antoine Audo sj van Aleppo houdt 
lezing over Kerk in oorlogstijd 

Mgr. dr. Antoine Audo sj., de katholiek-chaldeeuwse bisschop van Aleppo, is in 

februari voor een oecumenisch symposium enkele dagen in Nederland. Hij 
ontmoet deze dagen onder anderen mgr. Van den Hende, voorzitter van de 
Nederlandse Bisschoppenconferentie, om te spreken over de situatie in zijn land.  
 
Vanavond, vrijdagavond 22 februari, houdt hij in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam 
een lezing over de Kerk in oorlogstijd en de hoop op vrede. De bijeenkomst wordt 
afgesloten met een gebedsdienst om vrede. 
 
Van 2011 tot 2017 was Mgr. Audo voorzitter van Caritas Syrië dat dankzij steun van het 
netwerk van Caritas Internationalis een belangrijke rol speelt in de humanitaire 
hulpverlening, met name in Damascus, Homs en Aleppo. Caritas Syrië beschikt voor de 
hulpverlening over acht afdelingen verspreid over het land. 
 
Antoine Audo werd in 1946 in Aleppo geboren. In 1969 sloot hij zich aan bij de orde van 
de Jezuïeten van de Chaldeeuwse ritus. Hij studeerde Arabische letterkunde aan de 
Universiteit van Damascus en doctoreerde in 1979 aan de Sorbonne in Parijs op een 
proefschrift over ‘Het contemporaine islamitische politieke denken’. In datzelfde jaar 
werd hij priester gewijd. Daarna studeerde hij Bijbelwetenschappen aan het Pauselijk 
Bijbelinstituut in Rome. Hij doceerde enkele jaren exegese aan de universiteiten van 
Beiroet en Kaslik. 
 
In 1992 werd hij door paus Johannes Paulus II benoemd tot bisschop van het katholiek-
chaldeeuwse bisdom Aleppo. Hij werd in oktober van dat jaar tot bisschop gewijd door 
de Chaldeeuwse patriarch Raphaël I Bidawid. 
 
Lezing 
De lezing op vrijdag 22 februari 2019 wordt gehouden in de Mozes en Aäronkerk, 
Waterlooplein 207 in Amsterdam en begint om 18.30 uur. De lezing is in het Engels. 
Franse en Nederlandse vertaling is beschikbaar. 
 
 
De lezing wordt georganiseerd door de Gemeenschap van Sant’Egidio en de 
Katholieke Vereniging voor Oecumene. 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

https://www.oecumene.nl/


 

 

 

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 
 



 

Hartelijke ontmoeting Nederlandse en Vlaamse bisschoppen 
in Mechelen 

Afgelopen dinsdag, 19 februari, vond in Mechelen de jaarlijkse ontmoeting 

plaats tussen de Vlaamse en de Nederlandse bisschoppen. Bij deze ontmoeting 
wordt gesproken over belangrijke thema’s die voor beide bisschoppenconfe-
renties van belang zijn zoals de plaats en betekenis van de Eucharistie in het 
kerkelijk leven en methoden voor nieuwe evangelisatie en parochievernieuwing 
zoals Rebuilt, Divine renovation (Als God renoveert) en Alpha. 
 

De ontmoeting vond plaats in het aartsbisschoppelijk paleis te Mechelen waar de 
Nederlandse Bisschoppen en hun Vlaamse collega’s welkom werden geheten door de 
aartsbisschop van Mechelen-Brussel kardinaal Jozef De Kesel. Kardinaal De Kesel 
benadrukte hoe goed het is om elkaar jaarlijks te ontmoeten en ervaringen met elkaar te 
kunnen delen. 
 
Zo heeft het door de Nederlandse bisschoppen bij een eerdere ontmoeting 
meegebrachte rapport over de rol van kerken bij armoedebestrijding in Nederland, de 
Belgische bisschoppen mee geïnspireerd om ook cijfers naar buiten te brengen. Deze 
laten zien dat de Kerk op velerlei terreinen van belang is in de maatschappij, 
bijvoorbeeld waar het gaat om armoedebestrijding en de opvang van vluchtelingen. 
 
Er werd ook gesproken over de invulling en vormgeving van parochieverbanden in een 
veranderende kerk met minder kerkgangers, soms een te veel aan kerkgebouwen en 
daartegenover groeiende gemeenschappen van migranten en jonge mensen in de grote 
steden. Verder kwam de invoering van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) aan de orde en de consequenties daarvan voor onder 
meer parochies. 

Van Nederlandse zijde waren bij deze ontmoeting aanwezig: mgr. Punt, mgr. De Korte, 
mgr. Van den Hout, mgr. Smeets, mgr. Hendriks, mgr. Hoogenboom, mgr. Mutsaerts, 
mgr. De Jong, secretaris-generaal mw. S. Daalmans, hoofd pers en communicatie mw. 
A. Kruse. 

Namens de Belgische Bisschoppenconferentie: kardinaal De Kesel, mgr. Van Looy, 
mgr. Bonny, mgr. Hoogmartens, mgr. Aerts, mgr. Vanhoutte, secretaris-generaal mgr. 
Cosijns, woordvoerder voor de Franstalige bisschoppen T. Scholtes s.j. en 
woordvoerder voor de Vlaamstalige bisschoppen G. De Kerpel. 

Bron: rkkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 

 

 

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

 

https://www.rkkerk.nl/armoedeonderzoek-kerken-geven-meer-dan-36-miljoen-euro-aan-hulp
https://www.kerknet.be/bisschoppenconferentie/artikel-persbericht/eerste-jaarrapport-van-de-katholieke-kerk-belgi%C3%AB


 

 

 
 
 
 

 

Bij nader inzien 

In onze vorige nieuwsbrief besteedden we aandacht aan de Katholieke 
Contactraad voor Interreligieuze Dialoog (CID). Diaken Egbert Bornhijm maakte 
ons attent op enkele onjuiste gegevens. 
 
Het adres van de Nederlandse kerkprovincie is niet meer Biltstraat 121 maar Adriaen 
van Ostadelaan 140 in Utrecht en het internetadres is www. rkkerk.nl. 
 

 

Gratis leesplan voor de veertigdagentijd 

Op 6 maart start de veertigdagentijd. Wilt u bewust toeleven naar Pasen? Vraag 

dan het gratis leesplan aan met overdenkingen, bezinningsvragen en leuke doe-
opdrachten. U leest in 40 dagen het hele Johannes-evangelie. 
  

Bestel dit gratis boek vandaag nog!  

 

 

https://cl.s7.exct.net/?qs=6f79fad5d36c01d932fb358b0adb41c3bde97cea80cc499c2a128ecf1d815037549dd0f0c668c1988c544434c60546534e894bb0ac6a80e6bb9202402d5335bd


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Lezers schrijven 
 
Geachte redactie, 
Al jarenlang verrast u mij wekelijks met pakkende teksten in  de rubriek ‘Tot besluit’. Ik 
ben nieuwsgierig naar de bron ervan. 

Reactie eindredacteur 
Ik maak regelmatig ‘afsluiters’ op basis van ervaringen die ik zelf op doe in het 
dagelijkse leven, opmerkingen die ik hoor, correspondentie die ik krijg of gebeurtenis-
sen die ik in onze samenleving waarneem. Die ‘inspiratie’ zet ik om in een ‘Tot besluit’. 
Voorbeelden van dat laatste leest u in ieder geval deze en komende week! Daarnaast 
maak ik gebruik van aangeleverde ‘afsluiters’. 
 
 

 
 



 

 

 

 

 
 
 

■ 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. Emeritus-pastor drs. 
Paul de Maat zal in beide 
vieringen voorgaan. 
 

  

■ Zondag 10 maart (10.00 uur) 
Start Vastenactie 2019 in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen met Guus 
Prevoo van Vastenactie Nederland. 

 
■ 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 383. 

 
■ Zondag 17 maart (10.00 uur) 

Start Vastenactie 2019 in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg met Guus 
Prevoo van Vastenactie Nederland. 

 
■ Woensdag 17 april (19.00 uur) 

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

 
 
 
 

 
 

Vrijwilligers zijn even onmisbaar als onbetaalbaar, 
koester en respecteer ze daarom optimaal!!



 

 

 

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? Dat kan via de website. 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. Inzending betekent, dat u hiermee bekend bent en daarvoor 
verantwoordelijkheid draagt. 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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