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Conferentie ‘Als God renoveert’ komt naar Bisdom Breda 

Het Bisdom Breda is op 24 en 25 maart 2020 gastheer voor een landelijke 

conferentie over ‘Als God renoveert’. Deze conferentie wordt gehouden in en om 
de basiliek van Oudenbosch. Voor deze gelegenheid is de Canadese priester 
James Mallon, auteur van het boek ‘Divine Renovation’, ingegaan op de 
uitnodiging van mgr. Liesen. 
 
 
Parochievernieuwing 
De Nederlandse vertaling van het boek: ‘Als God renoveert’ is begin 2019 door 
Adveniat uitgegeven en raakte in korte tijd uitverkocht. Divine Renovation gaat in op 
prangende vragen van parochies wereldwijd hoe kansrijk te werken aan bloeiende 
missionaire geloofsgemeenschappen. 
 
 
Divine Renovation conferenties vinden overal ter wereld plaats. In het voorjaar van 
2019 bezocht een Nederlandse delegatie van Bisdom Breda een conferentie in 
Birmingham. Divine Renovation laat overtuigend successen zien op het gebied van 
parochievernieuwing. De conferentie vindt dan ook plaats als onderdeel van de bredere 
aandacht die het bisdom heeft voor parochievernieuwing. 

 

 

 

In onze nieuwsbrief leest u ook nieuws 
dat u nergens anders leest! 
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https://www.bisdomvanbreda.nl/nieuws/conferentie-over-parochievernieuwing/
https://www.bisdomvanbreda.nl/nieuws/conferentie-over-parochievernieuwing/


 

Bewoners Zorgcentrum Ter Reede vierden Pasen 2019 

Bewoners van Zorgcentrum Ter Reede in Vlissingen hebben afgelopen zaterdag 

Pasen gevierd. 
 
Tekst en foto’s: Jeannette Vrancken 
 
 
 
De  standaard voor de tijdens de Paaswake nieuw gewijde Paaskaars, was door een lid 
van de R.K. Werkgroep Ter Reede weer prachtig versierd. 
 
Voorganger Will Sweere bracht de kaars plechtig naar voren en plaatste deze op de 
standaard. Met deze Beloken Paasviering werd de Paasweek (Octaaf van Pasen ) 
afgesloten. Sinds 2000 wordt deze dag ook wel genoemd de Zondag van de Goddelijke 
Barmhartigheid. 
 
 

 
Voorganger Wil Sweere draagt de tijdens de 

paaswake gewijde paaskaars binnen 

 

 
De paaskaars van Ter Reede 

 



 

Mariaviering voor senioren in Middelburg 

De adventsvieringen van de afgelopen jaren werden getekend door pech. In 

2017 speelden de weersomstandigheden parten en konden velen niet naar de 
kerk komen door onbegaanbare wegen. In 2018 werd de bijeenkomst afgeblazen 
vanwege het zeer besmettelijke norovirus. 
 
Nu het voorjaar is aangebroken en alle vooruitzichten gunstig lijken nodigen we u in de 
meimaand uit voor een Mariaviering op: 
 

dinsdag 28 mei 2019 om 14.00 uur, 
in de H.H. Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 1, 4431 AA Middelburg. 

 
Alle ouderen uit Middelburg en Veere zijn van harte welkom. De pastores Paul de Maat 
en Ria Mangnus zullen voorgaan in de Eucharistie. Het Gaudeamuskoor onder leiding 
van Riet Boone-Westplate zal de viering opluisteren. Na afloop van de viering is er ruim 
gelegenheid elkaar te ontmoeten en bij te praten onder het genot van koffie en thee in 
de daarvoor ingerichte ruimte achter in de kerk. 
 
De kerk is vanaf 13.30 uur open, de bijeenkomst duurt tot ongeveer 16.00 uur. 
 
Er wordt geen bijdrage gevraagd, wel wordt er een collecte gehouden. Uiteraard zijn 
ook de mensen die ouders, familie of kennissen begeleiden van harte welkom. We 
hopen velen van u op deze middag te mogen begroeten. 
 
Aanmelden 
Wanneer u naar deze Mariaviering wilt komen kunt u zich aanmelden bij het 
secretariaat van de H.H. Petrus en Pauluskerk in Middelburg,  

• het secretariaat (0118-612860) is op werkdagen tussen 9:30 en 11:30 uur 
bereikbaar; 

• het mailadres is: secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl; 

• met een briefje in de brievenbus van het secretariaat of per post:  
Secretariaat H.H. Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 1, 4433 AA  Middelburg 
 
Graag vóór 15 mei 2019 aanmelden.    
 
 

Werkgroep Adventsviering Senioren, 
H. Maria Parochie Walcheren,  

H.H. Petrus en Pauluskerk Middelburg 
 
 

 
 

Parochiaan koninklijk onderscheiden 
Vorige week vrijdag zijn in Middelburg elf personen koninklijk onderscheiden. 
 
Onder hen ook mevrouw  Helmi Marie Irène Hanssen-Aggenbach. Zij werd benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 
Mevrouw Hasnssen heeft zich met name, parochiebreed, ingezet voor Caritas. Onze 
hartelijke gelukwensen voor deze koninklijke waardering! 
 

mailto:secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Volgende nieuwsbrief 

Door omstandigheden verschijnt de volgende nieuwsbrief niet op vrijdag 10 

mei, maar al op woensdagmorgen 8 mei 2019. 
 
Kopij en beeldmateriaal voor deze nieuwsbrief dient uiterlijk dinsdagavond 7 mei (19.00 
uur) in het bezit te zijn van de eindredactie. 
 



 

Deelnemers bijbelcursus sloten seizoen af 

Emeritus-pastor drs. Paul de maat en pastoraal werkster Andrea Hummelen 

verzorgden ook dit seizoen weer voor geïnteresseerden uit de H. Maria Parochie 
Walcheren een bijbelcursus. Deze werd, geheel in lijn met de jarenlange traditie, 
vorige week vrijdag in het parochiehuis van de Onze Lieve Vrouwekerk in 
Vlissingen afgesloten met een sobere, gezamenlijke maaltijd. 
 
Tekst en foto: Jeannette Vrancken 
 
Zoals de Bijbelgroep al jaren gewoon is werd ook dit seizoen weer afgesloten met het 
gezamenlijk bidden van een Vesper in de kapel van de Onze Lieve Vrouwekerk met 
daarna een gezamenlijke maaltijd in de vergaderzaal van het Parochiehuis. 
 
Deze keer waren, in verband met de meivakantie en door ziekte, niet alle deelnemers 
aanwezig. Maar ook met een klein aantal  was de dit keer iets wat sobere maaltijd weer 
heerlijk en zeer gezellig. 
 
Andrea Hummelen en Paul de Maat werden weer bedankt voor hun voorbereidingen 
van de middagen in Middelburg en de avonden in Vlissingen. Ook was er weer een leuk 
klein bloemetje vanuit het pastoresteam voor degenen die alles weer hadden 
voorbereid wat betreft tafels klaarzetten en het verzorgen van de koffie en thee. 
 

 
 
Nieuwe bijbelcursus 
Ook volgend jaar zal weer een bijbelcursus worden verzorgd. U leest er tijdig over in de 
nieuwsbrief. 
 



 

Caritas collecteert komende weekeinde 

Caritas houdt, zoals gebruikelijk in het eerste weekeinde van de maand, 

zaterdag en zondag 4 en 5 mei, haar collecte. Deze keer is de collecte bestemd 
voor ‘Mission to Seafarers’. 
 
The Mission to Seafarers Vlissingen is een stichting die zich inzet voor het materieel en 
geestelijk welzijn van zeevarenden. Zij bezoeken de schepen die in de haven liggen, 
heten de bemanning hartelijk welkom in Vlissingen en vragen naar hun wel en wee. 
 
De Zeemanshuizen worden gefinancierd door de inkomsten die de zeemanshuizen zelf 
genereren en door giften en subsidies van gemeenten of andere instellingen. 
 

 
Het Zeemanshuis in Vlissingen Oost 

 

 

 

Lief en leed 

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

 

Overleden 

Catharina Francisca Maria ten Have-Wouters op 25 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! 

 

 



 

 

 

Voor ongeveer 2 euro per 
week kunt u op deze plaats 

adverteren 
Info: Herman Maas 

0118 – 430377 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

Sint Jozef en de H. Familie in de kijker 

Op alle zondagen in mei is de R.K-kerk van Ovezande aan de Hoofdstraat 60 

geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Dan is een prachtige, uitgebreide tentoonstelling 
te bezichtigen. De expositie is gewijd aan Sint Jozef. En omdat hij de patroon-
heilige is van het gezin, is ook de Heilige Familie opgenomen in deze  tentoon-
stelling. 
 
 
Tekst en foto: Ad Schenk 
  
 
De heilige Jozef is altijd bescheiden, 
opzij naast Maria en haar Kind, maar 
geloof maar dat hij een belangrijke 
invloed op Jezus heeft gehad. En dat hij 
zorgzaam voor zijn vrouw was. Als hij 
gewild had, zou hij zo de politiek in 
gekund hebben. Hij was immers van het 
geslacht David en dat verleende hem op 
voorhand al status. Hij leefde als 
timmerman in een gehucht ver van de 
hoofdstad Jeruzalem. Timmerman ...... 
meubels, hekwerken, kippenhokken en 
als hij op Ovezande gewoond had, 
misschien wel klompen. 

 

 
 

Het dorpje Smakt bij Venray is het enige bedevaartsoord van de Heilige Jozef in 
Nederland. In de kapel uit 1699 kwamen door de jaren heel veel verloofde stellen op 
bedevaart, omdat Sint Jozef de patroonheilige van een gelukkige levenstaak is. Het 
trekt jaarlijks zo’n 25.000 pelgrims uit Nederland. Tegenwoordig is de gerestaureerde 
kapel ook een mijlpaal op het Pieterspad. Jozef wordt vaak afgebeeld met een lelietak, 
symbool van de kuisheid. De lelie geeft ook aan dat de echtgenoot van Maria is. Omdat 
hij timmerman was, ontbreken een zaag, bijl en winkelhaak als attribuut natuurlijk niet. 
 
Als patroonheilige beschermt hij opvoeders, wezen, reizigers en -door de kerk sterk 
gepropageerd- arbeiders. Zijn patroonschap bij woningnood en voor het verkrijgen van 
een goed huis grijpen terug op het stalletje in Bethlehem. 
 
Het is belangrijk dat op de feestdag van Sint Jozef, 19 maart, de zon schijnt: ‘Sint Jozef 
helder en klaar, geeft licht een vruchtbaar jaar’. 
 
 
Officiële opening 
De opening van de tentoonstelling is op zondag 5 mei om 15.00 uur met een lezing 
door vicaris Paul Verbeek. Inloop met koffie, thee en fris voor de kinderen vanaf 14.30 
uur. Toegang is gratis. 
 
 
 

 
 



 

 

  

 

 

 

 
 

Morgenavond oecumenische herdenkingsdienst Vlissingen 

De Raad van Kerken Vlissingen organiseert ook dit jaar op 4 mei, morgenavond 

dus, 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 begint om 20.00 uur. Ook namens de Raad van Kerken Vlissingen zal een 
krans worden 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 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

 Sint-Martinuskerk Venlo sinds zondag officieel basiliek 

De provincie Limburg heeft er sinds afgelopen zondag, 28 april, een basiliek bij. 

Die dag werd de Sint-Martinuskerk in Venlo officieel tot basiliek geproclameerd. 
Eerder was al bekend dat paus Franciscus deze eretitel aan de Venlose kerk had 
toegekend. De Martinuskerk is de zevende kerk in Limburg die tot basiliek wordt 
verheven. 
 
De Martinuskerk krijgt deze eretitel, omdat Venlo al meer dan duizend jaar een plek van 
religieus leven is. In het jaar 999 is al sprake van een kerk op de plek van de huidige 
Sint-Martinuskerk. Verder is de Martinuskerk sinds de 13e eeuw nauw verbonden met 
de verering van het Heilig Sacrament en sinds de 14e eeuw met de Mariavering, onder 
meer via de kapel van Genooi en de erkenning van Kevelaer als bedevaartoord, tijdens 
de synode van Venlo in 1647. Ook bezit de kerk een kostbare reliek van Sint Martinus. 
In een schrijn onder het altaar wordt een stukje van de tuniek van deze heilige bewaard. 
De Martinuskerk is ook de grafkerk van de 18e-eeuwse bisschop van Roermond Mgr. 
Philippus Damianus van Hoensbroeck, wiens graf onlangs is teruggevonden. 
 
Eretekenen 
De officiële proclamatie gebeurde tijdens het werkbezoek dat bisschop Harrie Smeets 
afgelopen weekeinde aan het dekenaat Venlo brengt. Ook emeritus-bisschop Wiertz en 
Mgr. Karel Kasteel uit Rome waren hierbij aanwezig. 
 
Tijdens een pontificale eucharistieviering in de Martinuskerk werden de officiële 
eretekenen van de basiliek gepresenteerd. Dit zijn het conopeum, het tintinnabulum en 
het wapenschild dat de kerk voortaan mag voeren. 
 
Het conopeum is een half gesloten parasol in de oude pauselijke kleuren rood en geel. 
Het tintinnabulum is een klokje dat aan een stok gedragen wordt. Beide voorwerpen zijn 
tekenen van waardigheid van een basiliek. Ze mogen naast het altaar opgesteld worden 
en eventueel in een processie worden meegedragen. 
 
Wapen 
Een basiliek mag ook een eigen wapen voeren. Ook dit werd 28 april gepresenteerd. In 
het nieuw ontworpen wapen van de Martinusbasiliek zijn diverse elementen zichtbaar 
uit de rijke historie van de meer dan 700 jaar oude parochie. Zo is een hostie te zien, 
die verwijst naar een pauselijke brief uit 1297 over de verering van Heilig Sacrament, 
waarover de kerk beschikt. Verder staat in het wapen een lelie die verband houdt met 
de Mariaverering, die in Venlo tot de Middeleeuwen teruggaat. 
 
Een opengeslagen mantel verwijst naar Sint Martinus, de patroonheilige van de kerk én 
van de stad Venlo. In het wapen staat ook een anker. Dit is genomen uit het wapen van 
Venlo. De spreuk onder het wapen van de nieuwe basiliek luidt ‘Leid ons heer op uw 
weg’. Dit is afgeleid van de wapenspreuk van bisschop Van Hoensbroeck. 
 

Bron: Bisdom Roermond. Redactionele bewerking: Peter Vrancken 

http://www.bisdom-roermond.nl/martinusbasiliekvenlo


 

 

 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

 
 
■ Morgen, 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.  

 
■ Zondag 5 mei (15.00 uur) 

Officiële opening van een tentoonstelling, waarin Sint Jozef, patroonheilige van het 
gezin, centraal staat. De expositie is gedurende de maand mei iedere zondag van 13.00 
tot 17.00 uur te bezichtigen in de R.K. kerk van Ovezande, Hoofdstraat 60. Lees hier 
meer over elders in deze nieuwsbrief. 

 
► 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  

communieviering. 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 8 september 2019. Alle zondagse vieringen 
beginnen om 10.00 uur en iedereen is van harte welkom. Ook op Hemelvaartsdag en 
Maria ten Hemelopneming zijn er vieringen. Op zondag 7 juli gaat Leo Fijen voor. 

 
■ Dinsdag 28 mei (14.00 uur) 

 Adventsviering voor senioren in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg. Graag 
vooraf aanmelden. Lees hier meer over elders in deze nieuwsbrief. 

 
■ 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. 

 

 
 

Alleen die geven kan, 
is een vrolijk mens!! 



 

 

 

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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