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Priesterfeest van vicaris drs Paul Verbeek 

Afgelopen dinsdag, 23 april, vierde bisschoppelijk vicaris Paul Verbeek zijn 25-

jarig priesterschap met een eucharistieviering in de Gertrudiskerk in Bergen op 
Zoom. 
 
Bij deze gelegenheid was een nieuwe uitgave van Adveniat verkrijgbaar: ‘Maria die de 
knopen ontwart’. Het boekje, over drie devoties van paus Franciscus, werd geschreven 
door Paul Verbeek. 
 
De Gertrudiskerk was tot de laatste stoel gevuld voor de feestelijke viering. Hierbij werd 
ook het Mariabeeld van de Ommegang voor het eerst weer de kerk ingedragen na een 
restauratie. Op zondag 30 juni viert Bergen op Zoom een bijzondere editie van de 
Ommegang. Het is voor de 75e keer dat deze door de straten van de stad trekt. 
 
Aan het einde van de viering las mgr. Harry Lommers namens bisschop Liesen een 
felicitatiebrief voor. Na de viering, waarin de jubilaris de preek verzorgde en 
verschillende priesters concelebreerden, was er een vendelgroet op de Markt voor de 
Gertrudiskerk. Daarna trok de stoet naar het Mollerlyceum, waar velen gebruik maakten 
van de gelegenheid om Paul persoonlijk te feliciteren. 
 

▪ De uitgave ‘Maria die de knopen ontwart’ is verkrijgbaar bij Adveniat 
▪ Meer over de 75e Maria Ommegang 

 
 

Bron: Bisdom Breda. Redactionele bewerking: Peter Vrancken 
Facebook 38 Twitter 0 Google+0 LinkedIn 0  

 

https://www.adveniat.nl/webwinkel/511/maria_die_de_knopen_ontwart
http://mariaommegang.nl/


 

Nederlandse Bisschoppenconferentie rouwt om slachtoffers 
Sri Lanka 

De wereld werd op Eerste Paasdag opgeschrikt door een verschrikkelijk serie 

aanslagen op Sri Lanka. Daarbij kwamen ongeveer 250 mensen om het leven. Een 
veelvoud raakte gewond. Onder hen vele katholieken die in hun verschillende 
kerken waren om Pasen te vieren toen daar een bom afging. De Nederlandse 
bisschoppenconferentie rouwt mee met de overlevenden, de nabestaanden en 
het Sri Lankaanse volk en bidt voor en met hen voor alle slachtoffers. 
 
Ook paus Franciscus heeft zijn medeleven uitgesproken. Bij het Urbi et Orbi, de 
pauselijke zegen voor stad en wereld op Eerste Paasdag sprak hij de hoop uit dat het 
licht van de Verrezen Christus de duisternis van conflicten over de hele wereld zal 
verlichten. ,,Ik vertrouw al diegenen die zo tragisch zijn omgekomen toe aan de Heer en 
ik bid voor de gewonden en voor iedereen die lijdt ten gevolge van deze tragische 
gebeurtenissen,’’ aldus de paus naar aanleiding van de gebeurtenissen op Sri Lanka. 
 
Mgr. Van den Hende, voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie: ,,Op 
Pasen vieren christenen wereldwijd de verrijzenis van Christus. De bevolking van Sri 
Lanka wordt juist in deze dagen geconfronteerd met dood en geweld, terwijl het 
evangelie van Pasen verkondigt dat Christus, de opgestane Heer, de dood heeft 
overwonnen en zijn vrede schenkt. Nu het gevoel van vrede in Sri Lanka wreed is 
verstoord, bidden wij in verbondenheid met de bisschoppen van Sri Lanka dat 
katholieke gelovigen en andere christenen in Sri Lanka de weg van de vrede van 
Christus niet loslaten, ondanks de wrede aanslagen, en dat zij met de andere 
bevolkingsgroepen van Sri Lanka de onderlinge vrede blijven zoeken in dialoog met 
elkaar.’’ 
 
De Nederlandse bisschoppenconferentie is gewoon bij dergelijke verschrikkelijke 
gebeurtenissen rechtstreeks medeleven te betuigen aan de betreffende 
bisschoppenconferentie en zal dat ook in deze situatie doen. 
 
In het Bisdom Breda heeft bisschop Liesen in de paasvieringen in de H. 
Anthoniuskathedraal met gebed en woorden stil gestaan bij het leed dat de aanslagen 
in Sri Lanka hebben aangericht. Het nieuws werd zondag bekend voordat de 
ochtendviering begon. De bisschop heeft gebeden voor de slachtoffers. Hij vertelde dat 
wij in vrede leven, maar dat we het leven niet in eigen hand hebben. ,,Daaraan zijn we 
herinnerd door de vreselijke aanslagen in Sri Lanka.’’ 
 
In zijn reactie wees bisschop Liesen er op dat de Kerk afgelopen week Goede 
Week heeft gevierd, waarin het lijden en sterven van Christus centraal heeft 
gestaan. ,,Lijden en sterven zijn een heel concrete werkelijkheid, zoals we 
vandaag heel pijnlijk zien. Tegelijkertijd viert de Kerk met Pasen dat de dood niet 
het laatste woord heeft.’’ 
 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 

 
 

 
 



 

De Vastenactie van 2019 

Van Aswoensdag tot Pasen, hebben we campagne gevoerd voor het 

Vastenactieproject ‘Water verandert alles!’ in Niger, Nicaragua, Congo, Sierra 
Leone en Indonesië. Elke week werd u via de digitale nieuwsbrief op de hoogte 
gehouden van een aspect van het project in een van die landen. 
 
Een aantal leden van onze werkgroep is weer op bezoek geweest bij de scholen die al 
jarenlang heel enthousiast deelnemen aan ons project. In veel klassen, van groep 1 t/m 
groep 8, zijn daarbij gastlessen gegeven, vastenactiedoosjes geïntroduceerd en 
filmpjes bekeken. De leerlingen volgen de lessen met grote interesse en betrokkenheid. 
De scholen die dit jaar deelnamen zijn: Het Vlot, De Sint Jozefschool en De Wissel te 
Vlissingen en de Franciscusschool te Middelburg. De totaalopbrengst van deze vier 
scholen was ruim € 1.864,00. Bijna twee keer zoveel als vorig jaar! Over de diverse 
scholen heeft u al eerder kunnen lezen in de nieuwsbrief van de parochie. 
Alle scholen hartelijk dank voor hun medewerking! 
 
Tijdens de veertigdagentijd werd er ook weer gespaard binnen onze eigen parochie. 
Via de bank kwam ruim € 6.300,00 binnen. De beide offerzuilen leverden ruim € 436,00 
op, terwijl in Ter Reede € 79,00 werd gedoneerd via de collecte aldaar. In totaal kunnen 
wij straks dus € 8.600,00 overmaken naar de landelijke Vastenactie. 
 
En hoewel een bijdrage van ieder van ons misschien voelt als een druppel op een 
gloeiende plaat is het wel zo dat vele kleintjes één grote maken. Een hele grote dit jaar 
zelfs. Vorig jaar bracht de actie in totaal ongeveer € 3.300,00. Een grote vooruitgang 
dus dit jaar. 
 
Guus Prevoo van de landelijke Vastenactie kwam een inspirerende toelichting geven in 
beide parochiekerken. Vooral de stortingen via de bank waren beduidend hoger dan 
vorig jaar. 
 
Maar  wellicht is de Vastenactie toch aan Uw aandacht ontsnapt en heeft u nog geen 
bedrag overgemaakt. Maar dat kan nog steeds. Elke euro is meer dan welkom. 
 
 

 

Steun ons Vastenactieproject via Vastenactie Heilige Maria Parochie 
Walcheren 

 
IBAN NL84 INGB 0006 0514 05? 

 
Hartelijk dank voor uw gift! 

 

 
 
Tot slot willen we iedereen die al heeft bijgedragen en nog zal bijdragen aan de 
actie van harte dankzeggen. 
 
De Vastenactiewerkgroep van de H. Maria Parochie Walcheren: Insa van Duin, Lisanne 
Jacobs, Francis Toorop, Ger van Waegeningh, Leen Minderhoud en Leo Speckens. 
 
 



 

 
 

 
 
 

 

 

 

Oecumenische herdenkingsdienst op 4 mei in Vlissingen 

De Raad van Kerken Vlissingen organiseert ook dit jaar op 4 mei om 19.00 uur 

een korte oecumenische dienst. Deze vindt  plaats in het Uitvaartcentrum 
Overtoom Groen, Van Dishoeckstraat te Vlissingen; aan de achterzijde van de 
begraafplaats. Voorganger is ds. Pascal Handschin. 
 
Het landelijke thema is: Geef vrijheid door: 2019 – in vrijheid kiezen. 
 
Na de dienst  is het mogelijk via een hek te voet naar de begraafplaats  te gaan om de 
jaarlijks door de Gemeente Vlissingen georganiseerde kranslegging bij te wonen. Deze 
bijeenkomst vangt aan om 20.00 uur. Ook namens de Raad van Kerken Vlissingen 
wordt een krans gelegd. 

De Raad van Kerken nodigt u uit voor het bijwonen van de vesper én de kranslegging. 
 

De oecumenische werkgroep van de Raad van Kerken Vlissingen 
 



 

Goede Vrijdag in Middelburg 
 

 

 
Men kon in stilte langs de Kruisweg gaan. Veel mensen hebben dat ook gedaan. Stil, 

sereen en sfeervol.            Foto: Nicolette Meulenbroek 



 

 

 

Voor ongeveer 2 euro per 
week kunt u op deze plaats 

adverteren 
Info: Herman Maas 

0118 – 430377 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Lief en leed 

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

 

Gedoopt 

Milan van Wanrooij op 21 april 2019 

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

redactionele verantwoordelijkheid is niet op deze rubriek van toepassing! 

 

 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Steun ons Vastenactieproject via Vastenactie Heilige Maria Parochie 
Walcheren 

 
IBAN NL84 INGB 0006 0514 05? 

 
Hartelijk dank voor uw gift! 

 

 
 



 

 

 

Mgr. Van den Hende zegende bloemen voor Pasen in Rome 

Mgr. Van den Hende zegende vorige week dinsdag, 16 april. de bloemen die op 

transpart zijn gegaan naar Rome om daar het Sint Pietersplein feestelijk op te 
luisteren ter ere van Pasen. Pastoor Rochus Franken en diaken Iwan Osseweijer 
van de Willibrordusparochie vergezelden de bisschop. Namens de Keukenhof, 
voor de derde keer trotse gastheer van deze gebeurtenis, heette Bart Siemerink 
allen welkom. 
 
Paul Deckers is floraal vormgever en hoofdarrangeur van dit bijzondere project. Hij 
vertelt het gezelschap over de ‘paradijsvogelbloem’ die dit jaar een bijzondere plek 
heeft in de versieringen. “De bloem is net een vogel. In het christelijke geloof staat de 
bloem voor de vlammen die het neerdalen van de Heilige Geest op de apostelen 
symboliseren. Bovendien staat de bloem voor vrijheid en onsterfelijkheid.” Tegen de 
telers, de bisschop en alle aanwezigen zegt hij: “We mogen het weer gaan maken in 
Rome voor de paus, vanwege Pasen. En als de paus dan in het Italiaans zegt ‘bedankt 
voor de bloemen’, kunnen we alleen maar zeggen: wat mooi dat we dit mogen doen.” 
 
Geschenk van de Schepper 
De Keukenhof verwelkomt op deze dag tussen de 25.000 en 30.000 gasten uit binnen- 
en buitenland. Vanwege de zegening van het bloementransport zijn er ook veel 
journalisten om verslag te doen. “Vandaag zijn er in de Keukenhof mensen uit vele 
landen om de bloemen te bewonderen”, vertelt Mgr. Van den Hende voordat hij de 
bloemen zegent. “Over enkele dagen wordt op het wereldberoemde Sint Pietersplein in 
Rome het paasfeest gevierd, ook voor mensen uit alle landen aanwezig op het plein en 
via de sociale media. Het feest van de verrijzenis van Christus zal worden onderstreept 
door de pracht van de bloemen.” 
 
De bloemen en planten, die vakkundig zijn opgekweekt, zijn een geschenk van de 
Schepper zegt mgr. Van den Hende: “Ik hoop dat de bloemen op het Sint Pietersplein 
mensen zullen doen beseffen hoe belangrijk de Schepping is en hoe wij daarmee 
omgaan. We hebben een opdracht om zuinig te zijn op wat God ons geeft: deze 
bloemen en ook het vakmanschap waarmee ze zijn gekweekt.” 
 
Paradijsvogelbloem 
Na de zegening beantwoordt de bisschop vragen van de journalisten. Wat is eigenlijk 
de zegening van de bloemen? De zegening van de bloemen is dank zeggen voor de 
pracht van de bloemen en het vakmanschap waarmee ze zijn gekweekt, en God vragen 
om een behouden reis. Gevraagd naar de christelijke betekenis van de 
‘paradijsvogelbloem’ (zie foto) verwijst de bisschop naar oude muurschilderingen uit het 
vroege christendom, verwijzend naar het eeuwig leven. Hierop komen inderdaad 
paradijsvogels voor zoals op een bekende afbeelding van de Goede Herder in de 

catacombe van Priscilla. En gaat de bisschop zelf ook naar Rome voor Pasen? Nee, 

de bisschop viert Pasen in het eigen bisdom. 

 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 
 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

  

 
 
 
 
 

 

 
 



 

  

 
 
■ Zaterdag 4 mei 2019 (19.00 uur) 

 De Raad van Kerken Vlissingen organiseert ook dit jaar op 4 mei weer een korte  
oecumenische dienst. Deze vindt  plaats in het Uitvaartcentrum Overtoom Groen, Van 
Dishoeckstraat in Vlissingen; aan de achterzijde van de begraafplaats. Voorganger is ds. 
Pascal Handschin. Het landelijke thema is: Geef vrijheid door: 2019 – in vrijheid kiezen. 
Lees hier meer over elders in deze nieuwsbrief. 

 
■ Dinsdag 7 mei (19.30 uur) 

In de pastorie Vlissingen is er voor alle werkgroepen een inspreekavond over het 
concept parochieplan voor de periode 2019-2022. Aanmelden noodzakelijk via: 
j.hendrix@rkwalcheren.nl 
 

► Woensdag 8 mei  
Door omstandigheden verschijn de nieuwsbrief deze week niet op vrijdag 10 mei, maar 
al vandaag. Kopij voor deze nieuwsbrief dient uiterlijk dinsdag 7 mei om 18.00 uur in het 
bezit te zijn van onze redactie. 

 
■ Zondag 12 mei (10.00 uur) 
 Voor de toeristenkerk Dishoek start vandaag het seizoen met een woord- en communie- 

viering. Voorganger is legeraalmoezenier b.d. drs. René Heinrichs. Het toeristenseizoen 
in Dishoek duurt tot en met zondag 8 september 2019. Ook niet-toeristen zijn van harte 
welkom bij de wekelijkse vieringen. 

 
■ Zondag 26 mei (10.00 uur) 
 Vandaag start toeristenpastoraat Vrouwenpolder het seizoen. De laatste viering  

van het seizoen wordt gehouden op zondag 26 september 2019. Alle zondagse 
vieringen beginnen om 10.00 uur en iedereen is van harte welkom. 

 
■ Zondag 16 juni 

Voor de 9e  keer trekt de Sacramentsprocessie door de velden van Kwadendamme. Een 
feest van bezinning en beleving in de Pater Damiaan-parochie. Er is gekozen voor het 
thema: Jouw Land is Mijn Land. Uiteraard ook weer vaandels, vlaggen, klederdracht, 
relieken alles ter ere van het Heilig Sacrament dat onder het baldakijn wordt 
meegedragen. Jong en oud zijn vertegenwoordigd.  

 
 
 

 
 

Een man van woorden en niet van daden, 
is als een tuin vol onkruid!! 

mailto:j.hendrix@rkwalcheren.nl


 

 

 

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 opgave van het e-mailadres op de website van de parochie.  
Nieuw e-mailadres? Afmelden? Dat kan ook 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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