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Vieren van geloof; vieren van vrijheid 
Afgelopen zondag, 5 mei, is er in ons vieren van het geloof ook aandacht gegeven 
aan het vieren van onze vrijheid..: 
 
 
In vrijheid kunnen kiezen 
Is niet voor iedereen vanzelfsprekend 
Laten we daarom blij zijn 
dat wij hier in Nederland 
kunnen kiezen waar we in geloven, 
kunnen kiezen van wie we houden, 
kunnen kiezen wie we zijn. 
Zij die herdacht worden 
kozen niet voor zichzelf 
maar voor anderen 
 
Zij die herdacht worden 
bepalen de keuzes van nu 
zij die herdacht worden 
vormen onze toekomst 
een toekomst waarin we in vrijheid kunnen blijven kiezen voor ons zelf 
of 
voor ons samen 
een toekomst voor ons allemaal 

 
 

(verkorte tekst van Femke Allaart, 15 jaar, Lelystad) 
 



 

Toeristenpastoraat Emmauskerk in Dishoek 
 

Vieringen in 2019 
 
 

Datum Viering Pastor Koor  

12 mei Woord- en 
Communieviering 

R. Heinrichs What’s in a note Prinsenbeek  

19 mei Eucharistieviering  J. Brooijmans Gregoriaans koor Heinkenszand  

26 mei Eucharistieviering  C. Covemaeker De Kerkzwervers Etten Leur  

02 juni Woord- en 
Communieviering 

R. Heinrichs Koor zonder Naam Geervliet  

9 juni Eucharistieviering 
Pinksteren 

J. Brooijmans Con Amore Goes  

16 juni Eucharistieviering  C. Covemaeker Helma Laro solo en zoon orgel M’burg  

23 juni Woord- en 
Communieviering 

R. Heinrichs  
Sinte Krijnscantorij Halsteren 

 

30 juni Woord- en 
Communieviering 

R. Heinrichs Libs Hoogerheide  

07 juli Eucharistieviering  P. de Rooy Cantate Domino Middelburg  

14 juli Woord- en 
Communieviering 

R. Heinrichs Gemengd Koor Vlissingen  

21 juli Eucharistieviering C. Covemaeker Koor Schijf  

28 juli Woord- en 
Communieviering 

R. Heinrichs Elly Augustijn  

04 
aug. 

Eucharistieviering J. Brooijmans L. Deurink (B) orgel  C. Schoenmaker 
(GB) solo 

 

11 aug Woord- en 
Communieviering 

R. Heinrichs Mariska Wisse Rome  

18 
aug. 

Eucharistieviering J. Brooijmans Dames v d Eijnden  

25 
aug. 

Woord- en 
Communieviering 

R. Heinrichs Gemengd Koor Zegge  

01 
sept 

Eucharistieviering  J. Brooijmans Cadans Nispen 
 

 

08 
sept 

Woord- en 
Communieviering 
 

R. Heinrichs Intermezzo Prinsenbeek  

 

 

 



 

Overzicht vieringen 2019 in toeristenkerk Vrouwenpolder 
 
 

Datum 
 

Voorganger   Muzikale begeleiding 

26-mei 
 

Sjef Litjens Eucharistieviering L'Esprit 

30-mei 
 

Sjef Litjens Eucharistieviering Pauline Kockx 

2-jun 
 

Ed Visser 

Woord- en 

communieviering Pauline Kockx 

9-jun 
 

Ed Visser 

Woord- en 

communieviering Cantate Domino 

16-jun 
 

Andrea Hummelen 

Woord- en 

communieviering Pauline Kockx 

23-jun 
 

Andrea Hummelen 

Woord- en 

communieviering Marie-Jose Faes 

30-jun 
 

Sjef Litjens Eucharistieviering Marie-Jose Faes 

7-jul 
 

Leo Fijen 

Woord- en 

communieviering Belcanto 

14-jul 
 

Sjef Litjens Eucharistieviering 

West Zeeuws Vlaams 

Gregoriaans koor 

21-jul 
 

Ignace d'Hert  Eucharistieviering @Lips Vocal Group 

28-jul 
 

Ed Visser 

Woord- en 

communieviering Pauline Kockx 

4-aug 
 

Ed Visser 

Woord- en 

communieviering Pauline Kockx 

11-aug 
 

Sjef Litjens Eucharistieviering 

Tim Adriaanse en Marco 

VanderLee 

15-aug 
 

Frank Mol 

Woord- en 

communieviering Mariel Duvekot 

18-aug 
 

Katrien van de 

Wiele 

Woord- en 

communieviering Hylke Hei 

25-aug 
 

Ed Visser 

Woord- en 

communieviering Pauline Kockx 

1-sep 
 

Andrea Hummelen 

Woord- en 

communieviering Kerkzwervers   

8-sep 
 

Sjef Litjens Eucharistieviering Missicanto 

 



 

61E SEIZOEN 

WELKOM / WILKOMMEN 
RK TOERISTENKERK / RK TOURIST-KIRCHE 

ONZE LIEVE VROUW VAN DE POLDER 
 

WWW.FACEBOOK.COM/TOERISTENKERKVROUWENPOLDER 

 

 

  

  
  
 
 
 
 
 

  

ZONDAG 26 MEI 2019 

KOOR: L’ÉSPRIT 
VOORGANGER: PASTOOR LITJENS  

 

 
 

 
FORT DEN HAAKWEG 44 - 

4354 AE  
 

 
VROUWENPOLDER 

VOLDOENDE PARKEERGELEGENHEID 
(BETAALD PARKEREN / GEBÜHRENPFLICHTIGER PARKPLATZ)! 

 
 
 

AANVANG 10.00 UUR 
EUCHARISTIEVIERING/EUCHARIS

TIEFEIER  

http://www.facebook.com/TOERISTENKERKVROUWENPOLDER


 

 

 
 
 
 
 

Geloofsgesprekken over benedictijnse spiritualiteit 

Op vrijdag 12 en zaterdag 13 maart werd in het Bisdom Breda een serie 

Geloofsgesprekken opgenomen over benedictijnse spiritualiteit. De opnames, 
interviews door Leo Fijen, worden uitgezonden door de NPO op 12 mei, 16 juni en 
11 augustus. 
 
In het eerste gesprek vertelt Geerten Kok, voormalig parochiaan in Middelburg, 
vanwege de bedevaart van het Bisdom Breda naar Italië wat de benedictijnse 
spiritualiteit voor parochies kan betekenen. De bisdombedevaart (12-19 oktober 2019) 
staat in het teken van de heilige Benedictus en de benedictijnse spiritualiteit. 
 
Geerten: ,,’Ora et labora’, bidden en werken, zijn trefwoorden voor die spiritualiteit. In 
parochies is er vaak veel inzet van parochianen voor de voortgang van het parochie-
leven, er is veel ‘labora’. Benedictus leert dat voor de goede balans in leven en 
parochieleven ook ‘ora’ nodig is.’’ Geerten Kok nodigt iedereen van harte uit om mee te 
gaan: ,,De bedevaart van het Bisdom Breda voert langs verschillende abdijen naar 
Subiaco en Monte Cassino. Dit zijn plaatsen waar Benedictus zijn roeping heeft beleefd 
en gestalte heeft gegeven. De reis van gelovigen en beroepskrachten van het bisdom, 
met en rond de bisschop, draagt bij aan de verdieping van de onderling band en aan de 
verdieping van het geloofsleven.’’ 
 
Aanmelden voor deze bedevaart kan nog tot 1 juni. 



 

 
Caritascollecten april 2019 

De Caritascollectes begin maart hebben opgebracht: 

H.H. Petrus- en Pauluskerk Middelburg:   € 195.20 
Onze Lieve Vrouwekerk Vlissingen   € 177.10 
Zorgcentrum Ter Reede Vlissingen   €   80.85 
Totaal        € 453.15 
 
De collectes waren ditmaal bestemd voor de Mission mto Seafarers. 
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 

 
 
 
 

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 

mailto:secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl


 

Zondag 12 mei gospelmis in  Kwadendamme 

Bezoekers van het bluesfestival in Kwadendamme weten het wel, de feesttent 

staat zowat in de achtertuin van de R.K. Bonifaciuskerk van Kwadendamme. 
 
De Gospelmis is een idee van de toenmalige H. Bonifaciusparochie in Kwadendamme. 
Dit jaar wordt de Gospelmis alweer voor de elfde keer in successie gehouden en wat 
opvalt is, dat het aantal bezoekers aan de viering ieder jaar toeneemt. 
 
Dit jaar te gast op de gospelmis: het Elijah gospelkoor met speciale gast Dani Wilde. 
Het Elijahkoor zingt traditionele Gospels met invloeden vanuit (o.a.) Soul en R&B en 
maken muziek waarbij niemand stil kan blijven zitten! Het brede repertoire, varieert van 
traditionele gospelsongs en wereldberoemde soulhits tot bekende musical- en 
popsongs. 
 
Elijah heeft onder andere opgetreden tijdens de Uitmarkt in Amsterdam, verzorgde 
backing vocals voor Chi Coltrane en Handsome Poets in Paradiso en is vaak te gast bij 
de traditionele kerstmarkt in Dordrecht. Elijah staat al jaren onder professionele leiding 
van dirigent Trea Kuijsten en pianist Govert van der Kolm. 
 
Als speciale gast zal Dani Wilde (Groot Brittannië) ook nog enkele nummers mee gaan 
zingen. 
 
Deze gospelmis wordt ongetwijfeld weer een ‘pareltje’. …dus mensen, op tijd 
opstaan!! 

 
Facebook 38 Twitter 0 Google+0 LinkedIn 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eerste communieviering 

Komende zondag, 12 mei, zullen er 13 kinderen, afkomstig uit Oost-Souburg, 

Middelburg en Vlissingen deelnemen aan hun 
 

Eerste Communieviering! 
 
Deze viering begint om 10.30 uur in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. 
 

U bent van harte welkom! 
 

 



 

Maatschappelijke organisaties vormen alliantie tegen 
kinderarmoede 

Het aantal huishoudens met kinderen dat een laag inkomen heeft, gaat omlaag 

en ieder kind dat in een gezin met een laag inkomen opgroeit kan meedoen in de 
maatschappij. Dat zijn de ambities van staatssecretaris Tamara van Ark van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij het terugdringen van kinderarmoede.  
 
 
De staatssecretaris omschreef haar 
ambities begin april in een brief aan de 
Tweede Kamer. Een paar dagen eerder 
zag de Alliantie tegen Kinderarmoede 
het licht. Die wil organisaties uit alle 
hoeken van de samenleving bij elkaar 
brengen om samen een doorbraak te 
forceren. Dat is nodig, omdat volgens de 
Alliantie van de 3,5 miljoen kinderen in 
Nederland er 378.000 (1 op de 9) 
opgroeien in armoede. 
 
De Alliantie Kinderarmoede is ontstaan 
vanuit een samenwerking tussen 
Missing Chapter Foundation, Alles is 
Gezondheid en het Nederlands Centrum 
Jeugdgezondheid (NCJ). De leden van 
de Alliantie denken het probleem van de 
kinderarmoede op te lossen door 
nieuwe, creatieve en slimme 
oplossingen te bedenken voor de 
aanpak van kinderarmoede en deze uit 
te voeren. 
 

Stevige doelstellingen 
De Alliantie heeft stevige doelstellingen: 
in 2030 zijn kinderen niet meer de dupe 
van armoede en zijn er geen nieuwe 
gezinnen meer die in armoede 
vervallen, is haar uitgangspunt. 'Dit 
streven kan alleen als wij gezamenlijk 
verantwoordelijkheid nemen en ons 
onvoorwaardelijk inzetten', aldus de 
Alliantie.  
 
Het kabinet trekt sinds 2017 jaarlijks € 
100 miljoen extra uit om de armoede 
onder kinderen aan te pakken, waarvan 
€ 1 miljoen jaarlijks beschikbaar is voor 
kinderen in Caribisch Nederland. 
 
Gemeenten zijn lokaal verantwoordelijk 
voor het armoedebeleid en krijgen het 
grootste deel van het geld. Een ander 
deel gaat naar maatschappelijke 
organisaties die zich richten op 
armoedebestrijding onder kinderen. 

 
Het kabinet heeft incidenteel €80 miljoen beschikbaar gesteld voor het 
voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede, in het bijzonder onder 
kinderen. 
 

Bron: Nieuwsbrief Knooppunt Kerk en Armoede 
 
 
 

 



 

 

 

Voor ongeveer 2 euro per 
week kunt u op deze plaats 

adverteren 
Info: Herman Maas 

0118 – 430377 
 

 

 

 
 
 

 

 

Zaterdag 11 mei bijzondere opening van het 

bedevaartseizoen in Brielle 
,,Het getuigenis van de Martelaren van Gorcum is indrukwekkend en belangrijk en kan 

ons inspireren om vast te houden aan ons geloof’’, vertelt Jack Glas, verantwoordelijk 

priester voor het Heiligdom van de Martelaren van Gorcum. Met de Bisschoppelijke 

Brielse Commissie (BBC) spant hij zich in om het heiligdom van de Martelaren van 

Gorcum het komende bedevaartseizoen extra op de kaart zetten. Het seizoen wordt 

komende zaterdag, 11 mei, geopend. 

Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om de opening van het bedevaartseizoen 

mee te maken. Mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam, is hoofdcelebrant tijdens 

de eucharistieviering, waarin een bijzonder moment is voorzien. ,,Vorig jaar was 

bijzonder dat het ciborium werd opgeknapt, dat de precieze plaats markeert waar de 

martelaren van Gorcum ter dood zijn gebracht. Dit jaar is de reliekschrijn gerestaureerd. 

Tijdens de opening van het bedevaartseizoen op 11 mei wordt de schrijn met de 

relieken van de martelaren plechtig teruggeplaatst op zijn vaste plek voor het altaar.’’ 

Adres 

Heiligdom van de Martelaren van Gorcum, Rik 5 (hoek Kloosterweg), 3232 LA Brielle 

 

Bron: rkkkerk.nl. Redactionele bewerking:Peter Vrancken 



 

 

Een nieuwe cursus theologische verdieping 

Op 5 september is het weer zo ver. Dan start er een nieuwe cursus theologische 

verdieping in de ‘Vredeskerk’ (voormalige Oosterkerk) te Goes. 
 
 Er zijn verschillende redenen om deze cursus te gaan volgen. De cursus is geschikt 
voor wie: 
- meer wil weten van het eigen geloof en de Bijbel 
- meer wil weten van christelijke spiritualiteit 
- sterker wil staan en mondiger wil worden in geloofszaken 
- meer kennis wil opdoen voor geloofsopvoeding, catechese en bezoekwerk 
- bewuster kerkdiensten wil beleven 
- open wil staan voor ‘andersdenkenden’ 
 
Tijdens de cursus wordt veel geleerd, maar ook veel afgeleerd. Dat is de reactie van 
een oud-cursist: ,,Er bleek bij mij overbodige ballast te zijn, waarvan ik dacht dat het 
belangrijk was voor mijn geloof, maar wat volstrekt overbodig bleek, en mijn geloof zelfs 
in de weg stond.’’ 
 
In de eerste twee jaar van de cursus wordt een brede basis gelegd. Aan de orde komen 
de bijbelvakken Oude en Nieuwe Testament. Daarnaast het vak Dogmatiek dat voor 
veel nieuwe cursisten steeds een verrassing is: het gaat niet om het aanleren van 
kerkelijke dogma’s, maar om een verdieping in de geloofspraktijk die door de eeuwen 
door is ontstaan en steeds wordt vernieuwd. Bij het vak Kerkgeschiedenis komt ook de 
wisselwerking met cultuur, muziek en andere kunstvormen aan de orde, dus geen 
aaneenschakeling van jaartallen en personen. Het vak Jodendom wordt gegeven door 
een docent die veel contacten heeft met de synagoge in Middelburg. Bij het vak 
wereldgodsdiensten is er vooral veel aandacht voor de islam en het boeddhisme. Dat 
betekent ook inzicht in de wisselwerking tussen godsdienst en mondiale politiek. Het 
vak filosofie maakt duidelijk hoe er op verschillende manieren kan worden nagedacht 
over godsbeelden, wereld- en mensbeeld. Zo krijgt de cursist een inzicht in de 
denkkracht en de wijsheid door de eeuwen heen. 
 
Na twee jaar kan men met de cursus stoppen. De praktijk is dat vrijwel alle cursisten 
door willen gaan met het derde jaar, waarin de kennis die opgedaan wordt in de eerste 
twee jaar wordt toegepast in meer praktische vakken: pastoraat, liturgiek, diaconaat, 
kerkmuziek, ethiek en ecclesiologie, waarin de voormalige preses van de Protestantse 
Kerken haar visie en ervaringen wil delen met de cursisten. Het unieke van de cursus in 
Goes is dat de cursus oecumenisch is: protestanten en katholieken, maar ook 
andersdenkenden zijn van harte welkom. 
 
Ook de docenten zijn zowel van protestantse als katholieke origine. Vrijwel alle 
docenten zijn al lange tijd aan de cursus verbonden. Ze hebben een grote kennis van 
hun vakgebied. Met veel passie willen ze blijven doceren. Ook weer aan een nieuwe 
groep. Op donderdag 22 augustus is er een voorlichtingsbijeenkomst in de 
Vredeskerk, Ds. W.H. van der Vegtplein 2, 4461 NG Goes. Maar u kunt zich ook eerder 
opgeven om verzekerd te zijn van een plek in de nieuwe cursus. Dat kan bij Henk van 
Elzelingen, Westerzicht 586, 4385 BV Vlissingen, telefoon: (0118) 47 28 18. E-mail: 
hvelzelingen@zeelandnet.nl 
 
Meer informatie 
Voor meer inlichtingen kunt u ook telefonisch of via de e-mail contact opnemen met de 
cursusleider Dr. Aarnoud Jobsen, tel: (0113) 21 11 88. E-mail: ajobsen@zeelandnet.nl 

mailto:hvelzelingen@zeelandnet.nl
mailto:ajobsen@zeelandnet.nl


 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

Uitnodiging Boekpresentatie ‘Een belofte die doorgaat’ 

De Maria Ommegang Bergen op Zoom kent dit jaar op zondag 30 juni haar 75e 

editie. Reden voor extra activiteiten rond deze dankstoet. Onderstaand een 
uitnodiging voor het bijwonen van de presentatie van het eerste boek 
daaromtrent, dat door Ad Rooms is geschreven. 
 
Het Bestuur van de Stichting Maria Ommegang nodigt u uit om komende vrijdag, 10 
Mei, om 20.00 uur aanwezig te zijn in de kapel van het Markiezenhof aan de 
Steenbergsestraat 8 te Bergen op Zoom. 
 
Schrijver en journalist Ad Rooms presenteert daar het boek dat hij voor de Maria 
Ommegang geschreven heeft, met als titel: ‘Een belofte die doorgaat’. 
 
‘De belofte’ is hetgeen kapelaan Ooyens in 1942 tijdens de Tweede Wereldoorlog 
in de toenmalige H. Maagdkerk heeft gedaan. Hij beloofde dat de oude 
Ommegangtraditie uit dankbaarheid zou worden hersteld als Bergen op Zoom 
van groot oorlogsgeweld bespaard zou blijven. Op grond van die belofte werd 
de eerste naoorlogse Ommegang op 15 augustus 1945 weer buiten op straat 
gehouden. 
 
Het boek heeft hij op verzoek van de Maria Ommegang geschreven ter gelegenheid 
van het 75-jarig jubileum van deze Ommegang die op zondag 30 juni 2019 door Bergen 
op Zoom trekt. Ad Rooms verwoordt in dit boek hetgeen hij heeft beluisterd in interviews 
met mensen die op verschillende manieren actief waren of zijn als organisator of 
deelnemer aan onze dankstoet. 
 
Na een toelichting door hemzelf wordt het eerste exemplaar van zijn boek 
overhandigd aan Cyril Poppelaars die de rol van kapelaan Ooyens in de 
dankstoet uitbeeldt. Na afloop wordt u koffie of thee aangeboden in de kelder van 
La Pucelle aldaar.Het boek is deze avond te verkrijgen, alsook in de Blokstallen 
op de repetitieavonden / woensdagen 15 en 22 mei tussen 19.00 en 20.00 uur. 

 
Bron: Vicariaat Middelburg 

 
 

Lief en leed 

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

 

Gedoopt 

Absolom Amaniel, hij is gedoopt  5 mei 2019 

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

redactionele verantwoordelijkheid is niet op deze rubriek van toepassing! 

 



 

 

Uitnodiging Symposium: Met andere ogen 

Over de inspirerende rol van vrouwen in de kerk tot op heden ter gelegenheid 

van het 10-jarig jubileum van pastoraal werksters Els Ettes en Petra Versnel 
 
Op 15 mei 2019 is het alweer 10 jaar geleden dat wij, Els Ettes en Petra Versnel-
Mergaerts, als pastoraal werkster aan de slag gingen in het parochiepastoraat te 
Roosendaal en Nispen. Tien jaar als vrouwen werkzaam in het pastoraat: dat willen wij 
graag vieren met een symposium. 
 
Rode draad van dit symposium vormt de inspirerende rol van vrouwen in de kerk tot op 
heden. Intrigerende vragen zijn: Kijken vrouwen met een andere blik naar geloof en 
kerk? Is hun geloofsbeleving anders te duiden? Hebben vrouwen als gevolg daarvan 
een eigen rol in het geheel van de kerk? Welke is dat dan? Waar liggen uitdagingen in 
deze tijd? Wat kan je leren vanuit de geschiedenis voor nu? Met lezingen van prof. dr. 
Caroline Vander Stichele, ds. Marjo den Bakker, Els Ettes en Petra Versnel. En 
muzikale omlijsting door onder andere Nanneke Bom. 
 

Els Ettes 
 

Petra Versnel 

Voor uitgebreide informatie over het programma van dit symposium en over de wijze 
van inschrijven zie: www.spiritinroosendaal.nl. (Inschrijving vóór 10 mei met vermelding 
wel of niet soepmaaltijd: via spiritinroosendaal@gmail.com) 
Op de website is te zien dat dit minisymposium ingebed is in een groter dagprogramma 
met als onderwerp ‘Maria en andere vrouwen in de kerk’, georganiseerd door Spirit in 
Roosendaal, in samenwerking met het Seniorenpastoraat. Zie: 
www.spiritinroosendaal.nl 
 
Nadere informatie 
Wanneer?  Woensdag 15 mei: 18.00-22.00 uur 
Waar?  Onze Lieve Vrouwekerk, Kade 21, Roosendaal 

http://www.spiritinroosendaal.nl/
mailto:spiritinroosendaal@gmail.com
http://www.spiritinroosendaal.nl/


 

 

Paus Franciscus voor Wereldgebedsdag roepingen: ‘voelen 
jullie je dragers van een belofte?’ 

Komende zondag, 12 mei, is de 56e Wereldgebedsdag voor roepingen. Paus 

Franciscus sluit in zijn boodschap voor deze dag aan bij twee bijzondere 
bijeenkomsten die de Rooms-Katholieke Kerk recent organiseerde over, met en 
voor jongeren, namelijk de synode over jongeren, het geloof en de 
onderscheiding van de roeping in 2018 en de WereldJongerenDagen in Panama 
van 2019. Ook daar stond het onderwerp roeping centraal. 
 
‘Na afgelopen oktober de levendige en vruchtbare ervaring van de aan de jongeren 
gewijde synode te hebben meegemaakt, hebben wij kort geleden in Panama de 34ste 
WereldJongerenDagen gevierd. Twee grote bijeenkomsten die het de Kerk mogelijk 
hebben gemaakt te luisteren naar de stem van de Geest en ook naar het leven van de 
jongeren, naar hun vragen, hun zorgen en hun verwachtingen’, schrijft de paus. 
 
Belofte en risico 
Paus Franciscus wil op de Wereldgebedsdag voor roepingen met de jongeren 
nadenken over twee aspecten van roeping namelijk belofte en risico. Hij diept uit ‘hoe 
de oproep van de Heer ons dragers van een belofte maakt en tegelijkertijd van ons de 
moed vraagt om het te riskeren met Hem en voor Hem.’ De paus doet dit aan de hand 
van een scène uit het evangelie, namelijk het moment waarop Jezus zijn eerste 
leerlingen roept bij het meer van Galilea (Mar. 1, 16-20). 
 
De roeping van de leerlingen begint met een ontmoeting met Jezus en toen zij van Hem 
de belofte kregen dat ze deel uit mochten maken van een grotere droom ,,lieten zij 
terstond hun netten in de steek en volgden Hem’’ (Mar. 1, 18). ,,Dat betekent dat het om 
de oproep van de Heer te aanvaarden nodig is om met hart en ziel bereid te zijn om het 
risico van een onbekende uitdaging aan te gaan; men dient alles achter te laten wat ons 
aan ons bootje zou willen binden en ons zo verhindert om een definitieve keuze te 
maken; van ons wordt de durf gevraagd die ons met kracht naar de ontdekking brengt 
van het plan dat God heeft met ons leven’, zegt de paus. 
 
Maria 
Hij verwijst tenslotte opnieuw naar Maria, zoals ook bij de synode en de 
WereldJongerendagen. ,,Haar ‘ja’ was het ‘ja’ van iemand die zich wilde engageren en 
bereid was risico te lopen, van iemand die alles op het spel wil zetten, zonder een 
andere garantie dan de zekerheid te weten dat zij de draagster is van een belofte. En ik 
vraag ieder van jullie: voelen jullie je dragers van een belofte? Welke belofte draag ik in 
mijn hart om mee verder te gaan?’’ 

Boodschap paus Franciscus Wereldgebedsdag voor roepingen 2019 
Kijk hier voor meer informatie over het onderwerp ‘roepingen’. 

Bron: rkkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2019/04/Boodschap-paus-Franciscus-Wereldgebedsdag-voor-roepingen-2019.pdf
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2019/04/Boodschap-paus-Franciscus-Wereldgebedsdag-voor-roepingen-2019.pdf
https://www.rkkerk.nl/geloof/geroepen/


 

 

Rector Schnell: ,,Blijf bidden om roepingen tot het 
priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven’’ 

Op Roepingenzondag 12 mei komt de gebedskring roepingen van het Bisdom 

Breda bij elkaar voor ontmoeting en gebed om roepingen. Rector Schnell van 
Bovendonk nodigt hiervoor van harte uit. Ook niet-leden van de gebedskring zijn 
van harte welkom. Het thema van de middag luidt: ,,Welke belofte draag jij met je 
mee in je hart?’’ 
 
Rector Schnell: ,,We zullen luisteren naar enkele getuigenissen van mensen uit onze 
gemeenschap. Aansluitend gaan we met elkaar over deze vraag van paus Franciscus 
in gesprek. We sluiten de middag af met de roepingenvesper.’’ 
 
De vraag ‘welke belofte draag jij met je mee in je hart?’ is ontleend aan de boodschap 
van de paus voor deze Roepingenzondag: ,,We [moeten] altijd naar Maria kijken. Ook in 
haar geschiedenis was roeping zowel een belofte als een risico. Haar missie was niet 
eenvoudig, maar ze liet niet toe dat angst de boventoon zou voeren. Haar ‘ja’ was het 
‘ja’ van iemand die toegewijd wilde zijn, bereid de stap te wagen. Ze was gereed om 
alles wat ze had op het spel te zetten, met niet meer zekerheid dan dat ze de draagster 
was van een belofte. Ik vraag ieder van jullie persoonlijk: Zie jij jezelf als drager van een 
belofte? Welke belofte draag jij met je mee in je hart?’’ 
 
Rector Schnell: ,,De paus vraagt ook om een vernieuwd commitment van de kant van 
de hele Kerk  -priesters, religieuzen, pastoraal werkers en opleiders-  op het terrein van 
jongerenwerk en roepingenwerk. Dit commitment begint met het aanhoudende gebed. 
Ik sluit daarom af met u te vragen, blijvend te bidden om roepingen tot het priester-
schap, het diaconaat en het religieuze leven. Ik hoop van harte u op 12 mei aanstaande 
te mogen begroeten.’’ 
 
Programma Roepingenzondag, 12 mei 2019 
15.00 uur: ontvangst 
15.30 uur: start van de middag 
15.45 uur: enkele getuigenissen 
16.15 uur: onderlinge uitwisseling 
16.45 uur: afsluiting 
17.00 uur: roepingenvesper 

▪ Download de gebedskaart 
▪ Meer over de boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag: ‘Welke 

belofte draag jij met je mee in je hart?’ 

Bron: Bisdom Breda; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 

 
Ook een mooie tekst voor de rubriek Tot besluit bedacht? 

 
Stuur deze naar nieuws@rkwalcheren.nl 

 

 

https://www.bisdomvanbreda.nl/wp-content/uploads/2019/03/Gebedskaart_Roepingenzondag_2019.pdf
https://www.bisdomvanbreda.nl/nieuws/roepingenzondag-2019-welke-belofte-draag-jij-met-je-mee-in-je-hart/
https://www.bisdomvanbreda.nl/nieuws/roepingenzondag-2019-welke-belofte-draag-jij-met-je-mee-in-je-hart/


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

  

 
 

 
 
 

 

 
 



 

  

 
 
■ 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 12 mei (10.30 uur) 
 Eerste communieviering van 13 kinderen uit Middelburg, Oost-Souburg en  

Vlissingen in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. 
 
■ Zondag 19 mei 
 Vandaag is het open Kloosterdag. Ongeveer dertig kloosters openen hun  

deuren. U leest er meer over elders in deze nieuwsbrief. Meer informatie vindt u op: 
www.openkloosterdag.nl 

 
■ 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 
(presentator/programmamaker bij KRO-NCRV) 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. 

 
■ Zondag 30 juni 

Voor de 75-ste keer trekt Maria ommegang door het centrum van Bergen op Zoom. 

 
 

 
 

Met een goed vrijwilligersbeleid, 
respecteer je vrijwilligers ten volle 

en waak je voor overbelasting!! 

 

http://www.openkloosterdag.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 en/of foto’s 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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