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Beleid ten aanzien van VOG in de H. Maria Parochie 
Walcheren 

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een momentopname, maar geeft wel 

een duidelijk signaal, zowel intern als extern: onze vrijwilligers, voorgangers en 
beroepskrachten (op sleutelposities) zijn van onbesproken gedrag. En het 
parochiebestuur controleert dat ook. 
 
 
Volgens de wet en volgens het bisdom en parochie heeft een aantal functies het 
verkrijgen van een VOG als voorwaarde: 
1. Leden van het parochiebestuur; 
2. Beroepskrachten en pastores; 
3. Voorgangers van buiten en emeriti, die met regelmaat voorgaan; 
4. Coördinatoren, notulisten en kasbeheerders van werkgroepen toeristenkerken; 
5. Coördinatoren van werkgroepen; 
6. Leden van werkgroepen, die omgaan met jongeren, met financiën of met gevoelige 

informatie. 
 
Het bisdom wil eigenlijk dat alle vrijwilligers een VOG hebben, maar dat wordt een zeer 
kostbare operatie. Het aanvragen van een VOG kost immers € 7,50 per stuk. 
 
Gelukkig is het bisdom nu bezig om te zorgen dat we voor veel vrijwilligers binnenkort 
een gratis VOG kunnen aanvragen. Daar wachten we even op voor de vrijwilligers uit 
categorie 5 of 6. 
 
Wanneer u een VOG moet aanvragen, zal dat centraal gebeuren door de 
secretaris van het parochiebestuur! 
  
 
 



 

Vastenactie ‘Schoon water verandert alles!’  deel 4 

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: Schoon water bij de hand op Flores, Indonesië 
 
Zelfredzaamheid versterken 
 
De bergdorpen op het eiland Flores in Indonesië zijn erg arm en door de afgelegen 
ligging zijn er nauwelijks basisvoorzieningen. Meer dan de helft van deze dorpen heeft 
geen toegang tot schoon drinkwater. Het gevolg is dat sanitaire voorzieningen slecht 
zijn of zelfs geheel ontbreken. De gebrekkige hygiëne leidt tot infectieziekten, die 
worden verspreid door vervuild water. Vooral kinderen zijn hier gevoelig voor, omdat 
hun immuunsysteem kwetsbaarder is. De kindersterfte is dan ook hoog, in de afgelegen 
dorpen van Flores. Een slechte gezondheid leidt tot lage productiviteit. Zieke mensen 
kunnen immers weinig bijdragen aan het huishouden en werk; zieke kinderen kunnen 
niet goed studeren. Geld dat besteed wordt aan medicijnen kan niet voor andere 
doeleinden gebruikt worden. 
 
Zelfredzaamheid 
Dit project richt zich op het bevorderen van de levensomstandigheden en de 
zelfredzaamheid van de inwoners van Detukeli-Kebesani. In dit dorp wonen 306 
families, in totaal 1.536 mensen. Er worden openbare toiletten gebouwd en 
voorzieningen aangelegd voor schoon drinkwater. Ook is er aandacht voor educatie. Op 
school krijgen de kinderen les in gezondheid en hygiëne. Daarnaast worden er 
trainingen en vakopleidingen gegeven, zodat de inwoners in staat zijn zelf de 
watervoorzieningen te onderhouden, zoals reservoirs, pompen, tappunten en 
pijpleidingen. Er zal ook een watercomité worden opgericht, dat verantwoordelijk wordt 
voor het onderhoud. Hiermee schept Evidence werkgelegenheid voor de 
dorpsbewoners en wordt hun zelfredzaamheid versterkt. In principe doen zowel 
vrouwen als mannen mee aan de opleidingen en het watercomité. 
 
Stabiele en duurzame infrastructuur 
Het hoofddoel van Evidence is om een stabiele en duurzame infrastructuur op te zetten. 
Het Evidenceproject werkt aan het verbeteren van de gezondheid en 
leefomstandigheden van de dorpsbewoners. Dit doet de Caritas-organisatie van het 
aartsbisdom Ende, in samenwerking met de dorpsbewoners.  
Stichting BVA (Bisschoppelijke Vastenactie) draagt €24.000,- bij aan dit project. 
  
 

Bron: vastenactie Nederland 

 
 
Lees verder op de volgende pagina 
 
 
 
 
 



 

 

 

Steun ons Vastenactieproject via Vastenactie Heilige Maria Parochie 
Walcheren 

 
IBAN NL84 INGB 0006 0514 05? 

 
Hartelijk dank voor uw gift! 

 

 
 
 
 
Volgende week: Schoon water bij de hand op Flores, Indonesië 
 
Vastenactiewerkgroep 
Insa van Duin, Lisanne Jacobs, Francis Toorop, Ger van Waegeningh, Leen 
Minderhoud en Leo Speckens 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
Voor ongeveer 2 euro per 

week kunt u op deze plaats 
adverteren 

 
Info: Herman Maas 

0118 – 430377 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
Priester- en diakenretraite in de Veertigdagentijd 

Tijdens de Veertigdagentijd vond van maandag 11 maart 2019 tot en met 

donderdag 14 maart 2019 de jaarlijkse retraite van de priesters en diakens van het 
Bisdom Breda plaats. Dit jaar was deze in de Onze Lieve Vrouweabdij in 
Oosterhout. 
 
,,Er waren negen deelnemers, inclusief bisschop Liesen,” vertelt rector Schnell van de 
Priester- en Diakenopleiding Bovendonk in Hoeven. ,,Het was een retraite in stilzwijgen. 
Pastoor Michael Hagen begeleidde de retraite. Pastoor Hagen is pastoor van de heilige 
Augustinusparochie in Wassenaar en spirituaal van de priesteropleiding in het bisdom 
Rotterdam. Per dag verzorgde hij twee inleidingen over het thema roeping. Aan de hand 
van roepingsverhalen uit de Schrift nodigde hij de deelnemers uit stil te staan bij hun 
eigen roepingsgeschiedenis. In de Schrift houdt roeping ook in dat je gezonden wordt. 
Zo stelden de retraitanten zich ook de vraag waartoe en waarheen zij gezonden zijn.’’ 
 
Volgens rector Schnell waren de deelnemers zeer te spreken over zowel de inleidingen 
als de sfeer. “De abdij biedt een prima kader om met de zusters mee te leven in hun 
gebed en in de stilte.’’ 

 
Bron: Bisdom Breda 



 

De bakens verzetten 

De voltooiing van het Parochieplan 2019-2022 begint in zicht te komen. Sinds de 

aanvang van de activiteiten (augustus 2017) is de Werkgroep Parochieplan 
zestien keer bijeen geweest, zijn er drie werkbezoeken afgelegd aan de parochies 
in Zeeuws Vlaanderen, is er een overleg geweest met de beide parochiebesturen 
gezamenlijk en tweemaal met de parochiekerncommissies van de H. Pater 
Damiaanparochie alsook een overleg met een groep vrijwilligers van de H. Maria 
Parochie Walcheren. 
 
Het Parochieplan heeft nu de status van ‘definitief concept’. Dat wil zeggen, dat de 
Werkgroep het plan aan beiden parochiebesturen aanbiedt ter bespreking op 4 april 
2019. Op details kunnen dan nog aanpassingen plaats vinden, maar de bedoeling is dat 
het Parochieplan in april nog wordt aangeboden aan de bisschop. Tegelijk wordt dan 
het Plan ter kennisgeving aangeboden aan de parochiekerncommissies in de H. Pater 
Damiaanparochie en aan werkgroepleden van de H. Maria Parochie Walcheren. De 
Werkgroep Parochieplan adviseert de beide besturen om het gesprek met 
parochiekerncommissies en met werkgroepleden te blijven voeren, zodat het draagvlak 
voor invoering van het Parochieplan kan worden versterkt. 

Gesprek met bisschop 
In de planning is voorzien, dat de beide besturen op 18 juli 2019 met de bisschop in 
gesprek gaan over de inhoud en de strekking van het Parochieplan. Kort daarna zal er 
met de twee parochiebesturen een terugkoppeling plaats vinden over de uitkomst van 
het gesprek met de bisschop. Het doel van die terugkoppeling is, dat er een definitief 
Parochieplan 2019-2022 wordt vastgesteld. En ook dat er helderheid komt over de te 
ondernemen stappen op basis van dit definitieve plan. 

In juli/augustus is met parochiekerncommissies (Damiaanparochie) en werkgroepleden 
(H. Maria Parochie) een terugkoppeling voorzien van de uitkomst van het gesprek met 
de bisschop. Deze terugkoppeling is tevens bedoeld om gezamenlijk een doorkijk te 
ontwikkelen over hoe nu verder te gaan. In het najaar van 2019 zullen er bijeenkomsten 
gepland worden met parochiekerncommissies en werkgroepleden over de verdere 
concretisering van het Parochieplan. Deze bijeenkomsten vormen de basis voor het op 
te stellen Activiteitenplan 2020. 

Moed en doortastend beleid 
Het bovenstaande is een vrij droge opsomming van de stappen die gezet zullen worden 
om de toekomst van de katholieke kerk ‘Boven de Schelde’ in zo goed mogelijke banen 
te leiden. Dit ingewikkelde proces vraagt om een bestuurlijke moed en een doortastend 
beleid. Maar het vraagt van ons allen vooral de bereidheid, het inzicht en niet als laatste 
het geloof, dat we die toekomst met vertrouwen tegemoet mogen gaan. Het is niet altijd 
gemakkelijk om dat vertrouwen op te brengen. 
 
Maar misschien mogen we ons de anekdote in herinnering roepen over paus 
Johannes XXIII. Hij schijnt aan het einde van een drukke dag gezegd te hebben: 
‘Heer, het is uw kerk. Ik ga nu lekker slapen.’ 

Wiel Hacking, 
voorzitter Werkgroep Parochieplan



 

 

 

 
 
 

 
Bezinningsmiddag werkgroep Leven met Verlies 

De werkgroep Leven met Verlies Boven de Schelde heeft onlangs een middag 

van bezinning gehad. 
 
Onder begeleiding van Rens Stobbelaar kwamen de dames van de parochiekernen van 
Walcheren dit keer bijeen in Goes. 
 
Ter voorbereiding hadden wij van Rens Stobbelaar de levenslessen van psycholoog 
Manu Keirse Luisteren is verdraaid moeilijk doorgelezen. Over deze tekst zouden wij 
ons als groep buigen. Wat viel ons op in de tekst en kunnen wij daar iets mee als wij 
mensen in rouw begeleiden. 
 
Het was een zeer boeiende middag waarin een ieder haar mening en haar gevoelens 
daaromtrent kon geven. Zeker ook een zeer waardevolle middag die ons weer verder 
helpt om mensen die te maken hebben met verlies beter te kunnen begeleiden. 
 
 

 

 



 

Alle vieringen in de Goede Week en het Paasweekeinde 

 

 

H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg 

16 april 19.00 uur Boeteviering Voorganger emeritus-pastor Paul de Maat 

Witte Donder- 

dag 18 april 19.00 uur   Voorganger emeritus-pastor Paul de Maat 

Goede Vrijdag 

19 april 15.00 uur Kruisweg Voorganger pastoraal werkster Ria Mangnus 

  19.00 uur Viering  Voorganger emeritus-pastor Paul de Maat 

Paaszaterdag 

20 april 21.00 uur Paaswake Voorgangers: emeritus-pastor Paul de Maat en 

      pastoraal werkster Ria Mangnus  

Eerste Paasdag 

21 april 10.00 uur Paasviering Pastoraal werker Wim van Goch 

Tweede Paasdag 

22 april   GEEN viering. 

 

 

Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen 

16 april 19.00 uur Boeteviering  Pastoraal werkster Ria Mangnus 

Goede Vrijdag 

19 april 15.00 uur Kruisweg   

Eerste Paasdag 

21 april 10.00 uur Paasviering  Voorganger emeritus-pastor Paul de Maat 

Tweede Paasdag 

22 april   GEEN viering. 

 

 

Op Paaszaterdag, 20 april, is er om 10.30 uur een gebedsdienst (Mariaviering) in 

Zorgcentrum Ter Reede in Vlissingen onder leiding van de R.-K. werkgroep Ter 

Reede. 

 

Op zaterdag 27 april: om 10.30 uur viering van Beloken Pasen (dag van de Goddelijke 
Barmhartigheid) in zorgcentrum Ter Reede. In het Speelhuus. Dan steken we de met 
Pasen gewijde nieuwe Paaskaars voor de vieringen in Ter Reede aan. 
 
 

Op eerste Paasdag, 21 april,  is er om 10.00 uur een paasviering in de Willibrordkapel 

in Domburg. Voorganger is pastoraal werkster Ria Mangnus. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 
 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl
mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

 

Paus ondertekende postsynodale exhortatie jongerensynode 
in Loreto, Italië 

Afgelopen maandag, 25 maart, heeft paus Franciscus zijn postsynodale 

exhortatie Christus Vivit, Christus leeft, ondertekend. Aanleiding van dit schrijven 
van de paus was de bisschoppensynode over jongeren, geloof en de 
onderscheiding van de roeping die in oktober 2018 werd gehouden. 
 
Maandag 25 maart vierde de R.-K. Kerk het hoogfeest van de Aankondiging van de 
Heer (Maria-Boodschap). De paus vierde dit in het Italiaanse Mariaheiligdom van 
Loreto, waar hij ook zijn exhortatie ondertekende. 
 
De exhortatie is onder meer gebaseerd op het einddocument van de bisschoppen-
synode met daarin de belangrijkste aanbevelingen van de bisschoppen uit de hele 
wereld. Zij waren van 3 tot 28 oktober 2018 bij elkaar in Rome om te spreken over het 
thema jongeren, geloof en de onderscheiding van de roeping. Namens de Nederlandse 
Bisschoppenconferentie was mgr. dr. E.J. de Jong, hulpbisschop van Roermond, 
daarbij aanwezig. 
 
De paus bracht op 25 maart een pastoraal bezoek aan het populaire bedevaartsoord 
Loreto en vertelde daar dat de exhortatie is opgebouwd uit drie delen, over de 
onderwerpen luisteren, onderscheiden en beslissen. De paus zei dat ook Maria deze 
drie stappen doorliep toen zij van de aartsengel Gabriël de boodschap ontving dat zij 
zwanger zou worden en een zoon zou baren. Haar besluit lag in haar antwoord: ‘mij 
geschiede naar uw woord’. 
 
Zodra de tekst voor publicatie wordt vrijgegeven wordt een Nederlandse vertaling 
in gang gezet en deze zal dan naar verwachting in de loop van 2019 in druk 
verschijnen in de serie Kerkelijke Documentatie 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ook een mooie tekst voor de rubriek Tot besluit bedacht? 
 

Stuur deze naar nieuws@rkwalcheren.nl 
 

https://www.rkkerk.nl/publicaties/kerkelijke-documentatie/
https://www.rkkerk.nl/publicaties/kerkelijke-documentatie/


 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

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  27 maart, 3 en 10 april 
Aanvang:  19.30 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Steun ons Vastenactieproject via Vastenactie Heilige Maria Parochie 
Walcheren 

 
IBAN NL84 INGB 0006 0514 05? 

 
Hartelijk dank voor uw gift! 

 

 
 

 



 

 

 

 
 
 

■ 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. 

  

► Donderdag 11 april 

Door omstandigheden verschijnt de nieuwsbrief deze week ruim een dag eerder 
dan gebruikelijk. Kopij voor deze editie moet daarom uiterlijk woensdagavond 10 
april (18.00 uur) 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. 

 
 

■ Maandag 11 juni 
 Open Kerkendag Bisdom Breda. Meer informatie volgt later. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Als een luie vent verliefd wordt, 
leert hij ineens rennen!! 



 

 

 

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. 
 

 
12-21-173-0 
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