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Eervol ontslag voor Marianne Cazemier-Kleij 

De bisschop van Breda, mgr. dr. J. 

Liesen, heeft, op haar verzoek, aan 
mevrouw Marianne Cazemier-Kleij  
eervol ontslag verleend. Zij was bijna  
zeven jaar vice-voorzitter van het 
bestuur van de H. Maria Parochie 
Walcheren. 
 
De bisschop schrijft: ,,Voor uw tomeloze 
inzet en toewijding gedurende de 
afgelopen jaren, die zich niet alleen 
beperkte tot uw eigen parochie maar die 
ook bijzonder waardevol is geweest voor 
de samenwerking met de H. Pater 
Damiaanparochie, ben ik u zeer 
dankbaar’’. 
 
De bisschop Liesen besluit zijn brief 
met: ,,Ik wens u veel kracht en alle 
goeds toe, vooral voor uw 
gezondheid, en blijf in gebed met u 
verbonden. 
 
Lees hier meer op pagina 3. 
 
 

Foto: © Gerard Gaal 

 
 
 
 



 

Inbraak in Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen 

In de nacht van zondag 4 maart is er 

ingebroken in de pastorie en kerk te 
Vlissingen. 
 
De offerblokken zijn opengebroken en 
leeg achtergelaten. Ook in de pastorie 
zijn enkele zaken verdwenen. 
 
Privéverzameling 
Verder is de vitrinekast op het 
Martinusplein opengebroken en daar 
zijn een kruisbeeld (foto rechts) en 
enkele kruisjes (foto onder)  weggeno-
men. Deze behoorden tot de privéverza-
meling van mevrouw Nicolette 
Meulenbroek uit Middelburg, die een 
aantal zaken beschikbaar had gesteld.  
 
Dringend verzoek 
Mocht u het kruis ergens aantreffen of 
zien dat het ergens te koop wordt 
aangeboden, dan heel graag 
onmiddellijk een seintje naar het 
parochiebestuur, zodat we het hopelijk 
kunnen terughalen. 
 
Vanzelfsprekend is door het parochie-
bestuur van de inbraak aangifte gedaan 
bij de politie Zeeland. Het recherche-
onderzoek loopt en inbraaksporen zijn 
vastgelegd. De verzekering dekt 
helaas niet alle schade. 
 

 
Een van de gestolen kruisjes 

 
 

 
 
Het gestolen kruisbeeld uit de privé-

verzameling van Nicolette Meulenbroek 
uit Middelburg 
 
 
 
 
 
 
 



 

Afscheid mevr. Marianne Cazemier-Kleij als vicevoorzitter 
van het parochiebestuur 

In mei 2012 is mevrouw Marianne Cazemier-Kleij door de bisschop benoemd als 

vicevoorzitter van ons parochiebestuur. Die taak heeft ze met tomeloze inzet op 
zich genomen. Al snel bleek ze een vasthoudende en volhardende  inzet voor de 
parochie te hebben. 
 
Onder haar leiding is een nieuwe projectontwikkelaar gevonden, die bereid was mee te 
denken over herinrichting van de OLV-kerk te Vlissingen, gekoppeld aan de realisatie 
van appartementen aan en bij de kerk. Verder heeft ze nadrukkelijk geijverd voor het 
opheffen van de zogenaamde bloedgroepen binnen onze parochie. Haar statement: we 
zijn toch één parochie? Ook de samenwerking met de H. Pater Damiaanparochie had 
haar bijzondere aandacht. Ze stond voor gelijkwaardigheid van beide parochies. 
 
En toen kwam in december 2018 haar gezondheid in ernstige problemen. 
Noodgedwongen moest ze grote stappen terug doen. Dat viel haar zwaar, maar tegelijk 
besefte ze heel goed dat het noodzakelijk was. 
 
Ze heeft van de bisschop eervol ontslag gekregen per 17 december 2018 onder grote 
dankzegging voor haar tomeloze inzet ten behoeve van de parochie. U las er over op 
pagina 1. 
 
Inmiddels gaat het met haar gezondheid weer wat beter, maar voorzichtigheid blijft 
geboden. Het parochiebestuur heeft haar eind februari 2019 een afscheidsdiner 
aangeboden, samen met pastoor Fons van Hees en pastor Paul de Maat. Ook daar 
hebben we onze dankbaarheid kunnen uiten. 
 
Met dank voor haar grote inzet wensen we Marianne nog heel wat ‘gezonde en 
voorspoedige jaren’ toe. 
 
Zoektocht 
Nu zijn we op zoek naar een nieuw bestuurslid en vicevoorzitter. Verschillende mensen 
zijn of worden benaderd, maar het is geen eenvoudige zoektocht. 
 
 

Parochiebestuur H. Maria Parochie Walcheren 
 
 
 

Caritascollecten maart 2019 

De Caritascollectes begin maart hebben opgebracht: 

H.H. Petrus- en Pauluskerk Middelburg:  € 225,01 
Onze Lieve Vrouwekerk Vlissingen   € 144,90 
Zorgcentrum Ter Reede Vlissingen   €   82,40 
 
De collectes waren bestemd voor buurt- en wijkcentra, soms ook bekend onder de 
noemer In- en Uitloophuis. Dit zijn vaak echte ontmoetingscentra voor bewoners uit de 
omgeving. De collectes zullen ingezet worden om kleine projecten en activiteiten, waar 
geen of weinig geld voor is, door kunnen laten gaan. 



 

Vastenactie ‘Schoon water verandert alles!’ (deel 1) 

Van Aswoensdag tot Pasen voert Vastenactie campagne voor projecten in 

ontwikkelingslanden. Dit jaar steunt de H. Maria Parochie Walcheren een project 
dat zich uitstrekt over de hele wereld, met als doel schoon water bereikbaar te 
maken voor iedereen. 
 
Deze week: Kennismaking met het project  
Wanneer je een cadeautje krijgt van iemand dan ben je daar zuinig op. En water is een 
cadeautje van God. Daarom moeten we daar zuinig op zijn. We staan er in Nederland 
nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon 
water uit komt. 
 
In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig. Dat heeft vele 
consequenties: op het gebied van gezondheid, opleiding en scholing, economische 
ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en vrouwen. Vooral vrouwen en 
kinderen ondervinden de gevolgen van het gebrek aan schoon, toegankelijk water. Ze 
lopen vaak dagelijks urenlang naar het dichtstbijzijnde moeras, naar de rivier of het 
meer om water te halen. Die tijd kunnen ze niet besteden aan andere dingen, zoals 
naar school gaan of geld verdienen. 
 
Vastenactie vraagt dit jaar extra aandacht voor water! We steunen diverse projecten die 
schoon water dichtbij mensen brengen. En daarmee worden levens blijvend verandert! 
 
In 2019 beperken we ons niet tot één dorp of land, we zetten ons in voor vijf 
waterprojecten over de hele wereld. 
 
Een waterput voor Baboursaye, Niger 
In Niger willen we een waterput slaan in het dorp Baboursaye en speciale watercomités 
oprichten die de waterbron gaan beheren. Een van de taken van dit comité is het 
handhaven van de hygiëne rondom de put. U leest volgende week meer over het 
project in Niger. 
 
Goed waterbeheer in Kivu, Congo 
In Masisi-gebied in Noord Kivu, Congo willen we helpen het waterbeheer en de (kennis 
van) hygiëne te verbeteren. Er worden watercomités opgericht waar speciale aandacht 
is voor participatie van vrouwen. Lees over twee weken meer over het project in Congo. 
 
Schoon water bij de hand op Flores, Indonesië 
Door de afgelegen ligging, heeft meer dan de helft van de dorpen in het berggebied van 
Flores geen toegang tot schoon drinkwater. Er worden onder andere 
watervoorzieningen aangelegd en toiletten gebouwd. Lees over drie weken verder over 
het project op Flores. 
 
Veilig drinkwater in Jocote Arriba, Nicaragua 
De inwoners van Jocote Arriba zijn aangewezen op het vervuilde water van de rivier. 
Dat leidt tot infecties met parasieten en ziektes als diarree. Een waterput en elektrische 
pomp - die werkt op zonnepanelen! - gaan zorgen voor veilig drinkwater in het dorp. 
Over vier weken leest u er meer over. 
 
 
 
Een duurzame watervoorziening in het Kambia District, Sierra Leone 



 

Vervuild water zorgt in Kambia District voor veel ziektes onder de bevolking. Dit project 
zorgt ervoor dat de drie dorpen Makaiba, Masherie Thenkle en Konta Dubalai een 
waterpomp krijgen én watercomités. Lees hier over vijf weken meer over.  
 
Iedere dollar die in water en sanitatie wordt geïnvesteerd, levert een economisch 
rendement op tussen de 3 en 34 dollar, zo berekende de WHO! 
 
 

Bron: Vastenactie Nederland 
 
 
 

Steun ons Vastenactieproject via Vastenactie Heilige Maria Parochie 
Walcheren 

 
IBAN NL84 INGB 0006 0514 05? 

 
Hartelijk dank voor uw gift! 

 
 

Volgende week: Een waterput voor Baboursaye, Niger 
 
 
Vastenactiewerkgroep: 
Insa van Duin, Lisanne Jacobs, Francis Toorop, Ger van Waegeningh, Leen 
Minderhoud en Leo Speckens 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

Ook een mooie tekst voor de rubriek Tot Besluit bedacht? 
 

Stuur deze naar nieuws@rkwalcheren.nl 
 



 

Paus Franciscus: ‘Veertigdagentijd roept op Paasmysterie 
intenser en concreter te beleven’ 

In zijn boodschap voor de Veertigdagentijd noemt paus Franciscus deze periode 

een oproep aan christenen om ‘het Paasmysterie intenser en concreter in hun 

persoonlijk, familiair en maatschappelijk leven te belichamen, in het bijzonder 

door vasten, gebed en het geven van aalmoezen.’ De Veertigdagentijd begon 

eergisteren, op Aswoensdag, 6 maart. 

Vasten wil zeggen onze houding jegens de ander en de schepping veranderen, schrijft 
de paus: ,,van de verleiding alles ‘te verslinden’ om onze gulzigheid te verzadigen tot 
het vermogen om te lijden uit liefde. Liefde, die de leegte van ons hart kan vullen. 
Bidden om af te kunnen zien van het verafgoden en de zelfgenoegzaamheid van ons ik 
en bekennen dat wij de Heer en zijn barmhartigheid nodig hebben. Aalmoezen geven 
om te treden uit de dwaasheid voor onszelf te leven en alles te vergaren, in de illusie 
dat wij ons van een toekomst verzekeren die ons niet toebehoort…’’ 
 

 

 
Paus Franciscus verwijst naar de 
Veertigdagentijd die Jezus doorbracht in 
de woestijn en beschrijft dit als een 
binnengaan in de woestijn van de 
schepping om deze weer de tuin te laten 
worden van de gemeenschap met god 
die er voor de erfzonde was.

 

Ware bekering 
De paus vraagt christenen om deze ‘gunstige tijd’ niet vruchteloos voorbij te laten gaan! 
,,Vragen wij God om ons te helpen een weg van ware bekering op gang te brengen. 
Laten wij het egoïsme, de op onszelf gevestigde blik opgeven en ons richten op het 
Pasen van Jezus; laten wij de naasten worden van de broeders en zusters in 
moeilijkheden door met hen onze geestelijke en materiële goederen te delen.’’ 

Lees hier de boodschap van paus Franciscus voor de Veertigdagentijd 2019. 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2019/03/Boodschap-paus-Franciscus-Veertigdagentijd-2019.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

Jaarverslag 2018 Bisdom Breda 

Vorige maand verscheen het jaarverslag 2018 van het Bisdom Breda. Het bevat 
de verschillende hoogtepunten van het afgelopen jaar. “Er werden nieuwe 
activiteiten gestart en er werden activiteiten afgerond,” schrijft hoofdredacteur 
Daphne van Roosendaal in het ‘van de redactie’. 

Een activiteit die in 2018 startte was de voorbereiding op de bisdombedevaart 2019. 
Van 12 tot en met 19 oktober 2019 maakt het bisdom een achtdaagse bedevaart naar 
Italië. Onder het motto ‘Ora et labora’ treden de pelgrims in de voetsporen van de 
heilige Benedictus. Een activiteit die in 2018 werd afgerond was het project 
‘Vluchtelingen voor vluchtelingen’. Op 22 juni presenteerde Fatin Mattey-Eshaw in de 
Michaëlkerk in Breda voor enkele tientallen betrokkenen de resultaten van het project 
‘Vluchtelingen voor vluchtelingen’ (1 augustus 2016 tot 31 juli 2018). 

Voorafgaand aan Roepingenzondag 2018 vernieuwden het bisdom en de Priester- en 
Diakenopleiding Bovendonk de roepingcampagne www.roeping.nu. Een fotopagina in 
het jaarverslag brengt de opleiding in beeld. Op 23 september wijdde mgr. Liesen in de 
H. Antoniuskathedraal in Breda door handoplegging en gebed Anton Janssen tot diaken 
voor het bisdom. Anton Janssen studeerde aan Bovendonk. 

Verder is er aandacht voor activiteiten van de bisschop, zoals het bezoek van mgr. 
Liesen op 25 mei aan het Thomashuis van Helma en Ad Huijsmans in Oudenbosch. Zij 
hebben de zorg over negen bewoners met een verstandelijke beperking. Het 
werkbezoek vond plaats in het verlengde van de Antoniusacademie over inclusie (23 
februari 2018). 

In het jaarverslag komen ook de onderwerpen langs waarvoor de overheid aandacht 
vraagt, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Na het overzicht van activiteiten per maand is in de tweede helft van het blad informatie 
opgenomen van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk en van het Sint 
Franciscuscentrum. Zoals gebruikelijk bevat het jaarverslag ook de financiële paragraaf 
zoals die is opgesteld door de econoom van het bisdom, kerngegevens en 
personeelsmutaties. 

Download het magazine ‘Jaarverslag 2018’ 

Bron: Bisdom Breda; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 
   

 
 
 

 

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

 
 

https://www.roeping.nu/
https://www.bisdomvanbreda.nl/wp-content/uploads/2019/03/2019-01_Bisdom_Magazine_Jaarverslag_2018.pdf


 

  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Diocesane biddende moedersdag op 23 maart in Bergen op 
Zoom 

Alle (groot)moeders zijn van harte welkom op de biddende moedersdag op 23 

maart in de Lourdeskerk, Prins Bernhardlaan 66, 4615 BD Bergen op Zoom. 
 
Biddende moeders is een gebedsinitiatief: moeders komen samen om de zorgen voor 
hun (klein)kinderen aan God toe te vertrouwen. Ze voelen zich gesteund door Jezus' 
woorden die beloofd heeft: vraagt en u zal gegeven worden (Matteüs 7, 7). 
 
De bisschop van Breda, Monseigneur Liesen, is celebrant in de Eucharistieviering. De 
landelijk coördinator van biddende moeders, Christine van Laar, geeft de inleiding met 
als thema: ‘Wat zou God onze kinderen toewensen? Zo vaak komen we bij Hem met 
ons eigen wensenlijstje, maar wat verlangt de Heer voor onze kinderen? 
 
Voor meer informatie en/of aanmelding: Sint Franciscuscentrum 



 

Nieuwe Antoniusacademie over ‘’ armoede 

Op 22 maart organiseert het Bisdom Breda een Antoniusacademie over 

‘Armoede’ met een rondetafelgesprek met mensen die in armoede leven en 
vertegenwoordigers van initiatieven die de last van de armoede proberen te 
verlichten. 

Voor de publieke tribune zijn uitgenodigd leden van de pastorale teams, besturen van 
parochies en pci’s en diaconale werkgroepen in het Bisdom Breda. ,,Paus Franciscus 
heeft in 2016 na afloop van het jaar van barmhartigheid de werelddag van de armen in 
het leven geroepen. Voor het eerst vond deze dag plaats op 19 november 2017,’’ 
schrijft secretaris-generaal Ben Hartmann in de uitnodiging. ,,Volgens de paus zijn de 
armen ‘het lichaam van Christus’ en hij benadrukt het belang van echte ‘ontmoeting’ 
met hen.’’ 
 
,,In navolging van deze dag en de intentie van de paus heeft mgr. Liesen uitdrukkelijk 
gevraagd om tijdens de Antoniusacademie te spreken met mensen die ervaring hebben 
met armoede, omdat ze zelf in armoede leven of hebben geleefd.’’ 
 
Daarom zijn voor deze Antoniusacademie organisaties benaderd die mensen in 
armoede helpen opnieuw in hun kracht te komen en die hun de mogelijkheid geven zelf 
actief drager in de organisatie te worden. 
* Quiet Community – verzacht armoede in Nederland 
* Steungezin.nl – helpt financieel 
* Joseph Wresinksky stichting ATD-vierde wereld – cultuur als middel in strijd 
tegen armoede 
* Anna Huis Breda – wederkerige omgang met en opkomen voor kwetsbare 
mensen 
* Sant ‘Egidio Roosendaal – vriendschap met de armen 
 
Dr. Menco van Koningsveld, diaken van het Aartsbisdom Utrecht en onder meer docent 
aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, zal vanuit het sociaal denken van de 
Kerk zijn reflecties geven op de armoedeproblematiek en het rondetafelgesprek. 
 
Praktische informatie 
- De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 22 maart 2019 van 15.00 uur tot 17.30 uur 
in de H. Antoniuskathedraal, Sint Janstraat 8, 4811 ZL te Breda 
- Aanmelding: E secretariaat@bisdombreda.nl of T 076 5223444 (ochtenden) 
- Voor vragen: Hanneke Oomen (e-mail: hoomen@bisdombreda.nl 
 
Antoniusacademie 
De Antoniusacademie is een forum waar mensen uit Kerk en samenleving op 
uitnodiging van de bisschop van Breda bij elkaar komen om een thema uit de sociale 
leer van de Kerk nader uit te werken en uit te dragen. De bijeenkomsten vinden plaats 
in de ontmoetingsruimte van de H. Antoniuskathedraal. 

Bron: Bisdom Breda; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 
 
 

mailto:secretariaat@bisdombreda.nl
mailto:hoomen@bisdombreda.nl


 

Achtdaagse inspirerende bedevaart naar Italië 

 
Op maandag 11 maart a.s. is er een Informatiebijeenkomst over de bisdombedevaart 

(12 tot en met 19 oktober 2019) voor parochianen van de H. Pater Damiaanparochie en 

de H. Maria Parochie Walcheren op het adres Burgemeester Lewestraat 11 in 

Lewedorp. 

Lees meer over deze bedevaart in nieuwsbrief 383! 
 

Van 12 tot en met 19 

oktober 2019 maakt het 

bisdom een achtdaagse 

bedevaart naar Italië. 

 

Meld je aan voor deze 

inspirerende reis! 

Meer informatie: 
 
www.bisdombreda.nl 
Contactpersoon Bisdom Breda 
Mevrouw Hanneke Oomen 
bedevaart@bisdombreda.nl 
Telefoon: 076 – 522 34 44 (ochtenden) 
 
Informatie en opgave: 
Pelikaan Groepsreizen & Incentives 
groepsreizen@pelikaanreizen.nl 
Telefoon: 088 – 735 45 50 

www.groepsreisopmaat.nl 



 

  

 

 
 
 

Vespers  in de 40 dagentijd 2019  

In de Sint Jacobskerk in Vlissingen wordt, in de aanloop naar Pasen, iedere 

woensdagavond een vesper gehouden.  Een goede gelegenheid voor inkeer, 
meditatie en stilte. Thuis lukt dat soms niet zo goed, maar in de kerk gaat dat 
vaak gemakkelijker. 
 
Met elkaar zitten we bij een nis en volgen steeds dezelfde opzet. Het is een korte 
viering met gebed, zang, lezing, stilte en muziek. De eerste dag van de vesper staat 
Aswoensdag centraal. De zes vespers zijn als het ware rustplaatsen, oases in de 
woestijn. 
 
De vespers worden georganiseerd door de Raad van Kerken in Vlissingen. Ze zijn dus 
oecumenisch van opzet en worden geleid door een voorgang(st)er uit een van de 
deelnemende kerken. 
 
Wilt u op weg naar Pasen een moment van inkeer en verstilling, maar met anderen, dan 
bent u van harte welkom. Na de viering, die ten hoogste drie kwartier duurt, drinken we 
samen nog wat. 
Specifieke informatie 
Locatie Sint Jacobskerk, Vlissingen 
Data  6, 13, 20 en 27 maart, 3 en 10 april 
Aanvang 19.30 uur 



 

Voor ongeveer 2 euro per 

week kunt u op deze plaats 

adverteren 
 

Info: Herman Maas 

0118 – 430377 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Passion in Zevenbergen 

Op zondagavond 14 april 2019 vindt in Zevenbergen in en rond de 

Bartholomeuskerk de uitvoering plaats van het legendarische Paasverhaal. 
 
De kruistocht start om 18.30 uur, de route die gelopen wordt is vanaf de Westhoek 
oversteken via de Kerkstraat, naar de Zuidhaven, Markt, Stationsstraat, Neerhofstraat, 
Kasteeltuin, Kasteelweg, Doelstraat, Bartholomeuskerk. 
 
De Bartholomeuskerk is open vanaf 18.30 uur en naar verwachting zal het programma 
om 19.00 uur aanvangen en tegen 20.15 uur eindigen. 
 
Voor meer informatie: www.passionvanzevenbergen.nl

Bron: nieuwsbrief Vicariaat Middelburg 

 



 

 

 

 
 
 

■ Iedere woensdagavond van 6 maart tot en met 10 april (19.30 uur) 
Vesper in de Sint Jacobskerk in Vlissingen, georganiseerd door de Raad van 
Kerken Vlissingen. U leest er meer over elders in deze nieuwsbrief.

  
■ 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. 

 
■ Dinsdag 12 maart (19.00 uur) 

Lezing over de Benedictijnse manier van leven, een levensregel voor beginners’ 
verzorgd door Geert Derkse. Deze lezing wordt gehouden op dinsdagavond 12 
maart in Verenigingsgebouw 'Trefpunt', Hoofdstraat 54 in Ovezande Lees hier 
meer over elders in deze nieuwsbrief. 

 
■ Zondag 17 maart (10.00 uur) 

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

 
■ Donderdag 11 april 

Door omstandigheden verschijnt de nieuwsbrief deze week een dag eerder. Kopij 
voor deze editie moet uiterlijk woensdagavond 10 april in het bezit van de 
redactie zijn. 

 
■ Woensdag 17 april (19.00 uur) 

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

 
 

 
 

We horen ruimhartig te zijn in ons oordeel over anderen 
want we kunnen nooit alles weten wat er over hen te weten valt!! 

(BisschopTutu) 



 

 

 

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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