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Herdenkingsbijeenkomst Willem van der Riet 

De familie van pastor Willem van der Riet heeft een sterke band met elkaar. 

 
  
Zij kwamen op het idee om een 
herdenkingsbijeenkomst te houden in de 
kapel van het Catrientje, Sint 
Catharinaplein 25 in Bergen op Zoom en 
wel op tweede Pinksterdag, maandag 
10 juni 2019. 
 
Het is dan ongeveer twee jaar geleden 
dat Willem van der Riet op 100-jarige 
leeftijd is overleden. We komen om 11 
uur bij elkaar. En na een uurtje krijgen 
we koffie/thee. 
 

Foto: © Peter Vrancken 
 

 
Meer informatie? 
Informatie kan gevraagd worden via e-mail evdriet@planet.nl  of telefonisch via nummer  
010 – 4132425 
 

 

 

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

Vieringen in 2019 
 

 

Datum       Voorganger          Koren 
 
9 juni  Jan van Oers, Pinksteren Innovation, Ossendrecht en Orpheon,  
      Brasschaat 
 
16 juni  Jan van Oers    
 
23 juni  Jan van Oers  Jan Verswijveren 
        
30 juni  Mgr. Rob Mutsaerts  Seniorenkoor Rijsbergen  
  
7 juli  Jan van Oers  St. Josephkoor Roosendaal    
 
14 juli  Jan van Oers 

Coen van Loon  
 
21 juli  Mgr. Rob Mutsaerts  Jan Verswijveren 
 
28 juli  Pater Franziskus  Jacqueline v.d. Kaa Swolfs, Juliette en Kees 
 
04 augustus Coen van Loon  Zussen  Van den Eynden  
 
11 augustus Jan van Oers       
           
18 augustus Coen van Loon  Luk Deurinck, organist   
 
25 augustus Jan van Oers  l'Esprit  Goes 
 
1 september Jan van Oers  St. Jacobus Fijnaart  
  
8 september Jan van Oers 

en Coen van Loon  Jan Verswijveren 
 

 
U bent welkom vanaf 09.30 uur en de viering zal aanvangen om 10.00 uur.  
Na afloop van de viering bent u van harte welkom om een kopje koffie of thee te  
drinken. 
 
 
 
 



 

 

 
Bisdom neemt afscheid van Daphne van Roosendaal 

Communicatieregisseur Daphne van Roosendaal neemt per 1 juli 2019 afscheid 

van het Bisdom Breda. Na dertien jaar voor het Bredase bisdom gewerkt te 
hebben, gaat zij haar werkzaamheden concentreren rond het Bisdom Rotterdam 
en het landelijke project Katholiekleven.nl van de Nederlandse 
Bisschoppenconferentie. 
 

Bij gelegenheid van haar afscheid op donderdag 23 mei sprak bisschop Liesen lovend 
over haar professionele kwaliteiten: ,,Je laat zien dat je de belevingswereld van de 
samenleving begrijpt. Daarbij heb je goede contacten opgebouwd met de parochies en 
ben je sterk in het leggen van verbindingen. Ook durf je steeds kritisch door te vragen 
om helder te krijgen met wie en hoe er gecommuniceerd wordt. Daar ben ik je dankbaar 
voor.’’ Naast deskundigheid, is de gelovige motivatie bij Van Roosendaal inspirerend, 
merkte de bisschop ten slotte op. Een beeldje van de heilige zuster Marie-Adolphine 
leek hem daarom een goed aandenken aan het Bisdom Breda. ,,Het bisdom is 
misschien niet groot, maar we hebben een eigen heilige.’’ 
 
Daphne van Roosendaal werkte van 1 juli 2006 tot 1 juli 2019 als 
communicatieregisseur voor het Bisdom Breda. Per 1 juli 2019 neemt Marc de 
Koning het stokje van haar over. 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 
 

 



 

Open Kerkendag 2019 

,,Voor zowel de katholieke als de protestantse kerkgebouwen is de Open 

Kerkendag een mooie gelegenheid om de kerk open te stellen en vanuit het feest 
van Pinksteren enthousiast te laten zien hoe Gods Geest leeft in parochies en 
gemeenten van West-Brabant en Zeeland’’, schreef vicaris drs. Paul Verbeek in de 
nieuwsbrief van het Vicariaat Middelburg. 
 
De Open Kerkendag op Tweede Pinksterdag wordt geopend door bisschop Liesen en 
de commissaris van de Koning in West-Brabant, dr. W. van den Donk, om 13.00 uur in 
de Gertrudiskerk te Bergen op Zoom. Het initiatief gaat uit van de Stichting Open 
Kerkendag (www.openkerkendag.nl), waarin de bisdommen Breda en Den Bosch 
participeren. Het initiatief wordt ondersteund door de provincies Brabant en Zeeland. 

Tijdens de vorige Open Kerkendag in 2017 waren in het Bisdom Breda maar liefst 42 
kerkgebouwen open. Vicaris Verbeek hoopt dat ook dit jaar weer veel kerken meedoen. 
,,Een open kerkgebouw is voor veel mensen een unieke mogelijkheid om op een 
laagdrempelige manier kennis te maken met de rijke schat aan geloof en traditie die 
katholieke en protestantse kerkgebouwen in huis hebben,’’ vertelt hij. ,,Het kerkgebouw 
in de dorpen en steden is het meest zichtbare teken van godsdienstigheid in onze 
maatschappij. Voor gelovigen is het een plaats van samenkomst: in de eucharistie op 
de zondag en bij de bediening van de sacramenten zoals het doopsel en het vormsel. 
Het is Christus zelf die ons telkens bijeenroept om in zijn Kerk tot een gelovige 
gemeenschap te worden en die ons ook weer uitzendt in de wereld om velen uit te 
nodigen in zijn naam te leven en lief te hebben.’’ 
 

Diverse katholieke en protestantse kerken zijn 
van 13.00 tot 17.00 uur geopend ter bezichtiging. 
Ook de Onze Lieve Vrouwekerk te Vlissingen en 
de Petrus- en Pauluskerk te Middelburg horen bij 
die geopende kerken. 

Pinksteren is bij uitstek de dag om als kerken 
naar buiten te treden en vanuit dit feest te laten 
zien hoe Gods Geest leeft in parochies en 
gemeenten. 

Vrijwilligers vertellen u graag de bijzonderheden over deze gebouwen en het interieur. 
Bij de VVV’s zijn verschillende fietsroutes verkrijgbaar die mensen leiden naar de 
verschillende ‘open’ kerken. 

U bent van harte welkom. 
 
Lees en download ook 
2017: Deze kerken in het Bisdom Breda deden mee met de Brabantse Open Kerkendag 

Bisdom Magazine ‘Kom en zie: je bent welkom in de Kerk’ (2017-3) 
Kleurplaat 

Bron: nieuwsbrief Vicariaat Middelburg; redactionele bewerking: Peter Vrancken; 
Tekstbijdrage en foto: Leo Speckens 

https://www.openkerkendag.nl/
https://www.bisdomvanbreda.nl/nieuws/deze-kerken-in-het-bisdom-breda-deden-mee-met-de-brabantse-open-kerkendag/
https://www.bisdomvanbreda.nl/wp-content/uploads/2017/10/2017-3_MAGAZINE_Open_Kerkendag_Breda-sHertogenbosch.pdf
https://www.bisdomvanbreda.nl/wp-content/uploads/2017/11/2017-11-15_Kleurplaat_Huis_van_God.pdf


 

Lezers reageren 

In onze vorige nieuwsbrief besteedden we kort aandacht aan de totstandkoming 

van het parochiebeleidsplan 2019-2022. Een aantal abonnees voelde zich 
geroepen daarop te reageren. Twee brieven publiceren we. 
 
 
Raar, dat we anno 2019 zo over de toekomst van onze parochie moeten lezen. Ik kan 
me de parochieavonden met wijlen pastor Bernard van Lamoen nog als de dag van 
gisteren herinneren. Ook dat is betrokken zijn bij onze kerk, maar dat wordt ons nu 
allemaal onthouden. Heel, heel jammer, onbegrijpelijk en vooral volkomen onnodig. 
 
Met groet, 
Naam bij de eindredactie bekend 
 
Waarom krijgen parochianen geen inzicht in de toekomst van de parochies? Is het 
bisdom er bang voor dat de mensen het niet snappen? Of komt het beter uit dat alles 
reeds in kannen en kruiken is voordat het eindresultaat naar boven komt? 
De parochianen dragen ook geestelijk bij aan het geloofsleven afgezien van praktisch 
en geldelijk. Ik maak bezwaar tegen deze gang van zaken vanuit de overtuiging dat het 
anders hoort. 
 
Hoogachtend, 
Jan Willemse 



 

Rondleiding in de H. H. Petrus- en Pauluskerk Middelburg 

Op maandag 10 juni, tweede Pinksterdag, is ook de H.H. Petrus- en Pauluskerk 

in Middelburg van 13.00 tot 17.00 uur geopend voor publiek. 
 
 
Ter vervanging van de door de 
oorlogshandelingen van 1940 verwoeste 
Waterstaatskerk werd in 1951 het 
huidige kerkgebouw in gebruik 
genomen. Een ‘romaanse’ basiliek, een 
schepping van de architect C.M. van 
Moorsel, aanhanger van de zgn. 
Bossche School. Met hakstenen, 
waarvan de steigerplaatsen zichtbaar 
zijn, wist hij een bouwwerk te scheppen, 
passend in het herbouwde Middelburg. 
 
De bisschop van Haarlem, mgr. J.P. 
Huibers verrichtte de plechtige 
consecratie op 5 juli 1951. Een 
Mariakapel, waarin het schilderij hangt 
van Onze Lieve Vrouwe van de Polder, 
een kruisweg met reproducties van de 
bekende schilder Jan Toorop, liturgische 
voorwerpen, vervaardigd door Bob 
Anink uit het gesmolten koper van de 
verwoeste kerk en de schildering boven 
het priesterkoor van de Middelburgse 
schilder Hans Heeren, zijn enkele 
bijzonderheden. 
 
Op maandag 10 juni zal in deze kerk 
een aantal gidsen aanwezig zijn die u 
van informatie kunnen voorzien of een 
rondleiding kunnen verzorgen. 
 

 

Foto: Nicolette Meulenbroek 
 
 

 
 
 

 

 

 

Nieuwsbrief H. Maria Parochie 
 

Als eerste met het laatste nieuws! 
 

 
 



 

 



 

Programma Middelburg Vólkoren in de H.H. Petrus- en 
Pauluskerk 

Zaterdag en zondag wordt in Middelburg het korenfestival Middelburg Vólkoren 

gehouden. 
 
En evenals voorgaande jaren is de H.H. Petrus- en Pauluskerk ook dit jaar weer een 
locatie met, ditmaal veel, optredens. De toegang is gratis, u bent van harte welkom. 

 
Tijd  Zaterdag    Zondag 
12.00  Zangvereniging Cantando  - - - 
12.30  Sparkling Voices   Koor en Combo Nova Musica 
13.00  Gospelkoor Revelation  idem 
13.30  Helvoets dameskoor  Mannenkoor Con Spirito 
14.00  Sing for Joy    Algemeen Gem. S.E.R. Koor 
14.30  Different Koek   Gospelkoor Glorify 
15.00  Zangvereniging Terra Sancta idem 
15.30  Gospelkoor Revelation  Popkoor X-Stream 
16.00  Zoetermeers dameskoor  Chant’Ami 
16.30  Koor Invasion Zoetermeer  LVKorisNL 
 
 
 

 

Voor ongeveer 2 euro per 
week kunt u op deze plaats 

adverteren 
Info: Herman Maas 

0118 – 430377 
 

 

 

 
 
 

 



 

 
 
 

 

 



 

61E SEIZOEN 

WELKOM / WILKOMMEN 

RK TOERISTENKERK / RK TOURIST-KIRCHE 
ONZE LIEVE VROUW VAN DE POLDER 

 
WWW.FACEBOOK.COM/TOERISTENKERKVROUWENPOLDER 

 

 
 

ZONDAG 2 JUNI 2019 
 

VOORGANGER: ED VISSER 

MUZIKALE BEGELEIDING: PAULINE KOCKX   

  

 

 

FORT DEN HAAKWEG 44 - 4354 AE VROUWENPOLDER 
VOLDOENDE PARKEERGELEGENHEID 

(BETAALD PARKEREN / GEBÜHRENPFLICHTIGER PARKPLATZ) 

AANVANG 10.00 UUR 

WOORD- EN COMMUNIEVIERING  

 



 

 

Boodschap paus Franciscus voor Wereldcommunicatiedag: 
van een ‘like’ naar een ‘amen’ 

In zijn boodschap voor de 53e Wereldcommunicatiedag, die op zondag 2 juni 

wordt gevierd, vergelijkt paus Franciscus digitale netwerken met sociale 
gemeenschappen. Deze zouden elkaar moeten versterken en ondersteunen zegt 
de paus. Een digitaal netwerk mag geen verstrikkend netwerk worden, dat 
mensen bindt en vasthoudt. 
 
Paus Franciscus ziet de positieve kant en mogelijkheden van het internet: ‘Het terrein 
van de media is in deze tijd zo alomtegenwoordig dat het intussen niet meer weg te 
denken is uit de sfeer van het dagelijks bestaan. Het internet is een rijkdom van onze 
tijd. Het is een bron van kennis en relaties die eens onvoorstelbaar waren,’ schrijft hij. 
Aan de andere kant ziet de paus ook de risico’s. Hij noemt de mogelijkheden tot het 
verspreiden van desinformatie, het sjoemelen met persoonsgegevens en het negatieve 
effect op veel relaties. 
 
‘Net’ en ‘gemeenschap‘ 
De metafoor van het net doet denken aan het netwerk van een gemeenschap, zegt de 
paus. Het internet kan positief worden ingezet als het wordt gebruikt om gemeenschap, 
de onderlinge ontmoeting tussen mensen te bevorderen. ‘…dan verraadt het zijn aard 
niet en blijft het een rijkdom voor de gemeenschap. Als een familie het internet gebuikt 
om meer verbonden te zijn, om elkaar vervolgens aan tafel te ontmoeten en elkaar in de 
ogen te kijken, dan is het een rijkdom. Als een kerkgemeenschap het eigen leven 
coördineert door middel van het internet, om vervolgens de eucharistie samen te vieren, 
dan is het een rijkdom. Als het internet een gelegenheid is om de verhalen en 
ervaringen van schoonheid en lijden die ver van mij verwijderd zijn, naderbij te komen, 
om samen te bidden en samen het goede te zoeken in het opnieuw ontdekken van wat 
ons verenigt, dan is het een rijkdom’, aldus paus Franciscus. 
 
Amen 
Het internet is er dan niet om gebruikers in de val te lokken, maar om te bevrijden, om 
een gemeenschap van vrije mensen te bewaken. ,,De Kerk zelf is een net, geweven 
door de eucharistische gemeenschap, waar de eenheid niet gegrondvest is op een 
‘like’, maar op een ‘amen, waarmee ieder zich aansluit bij het Lichaam van Christus en 
de ander verwelkomt.’’ 
 

Lees hier de Boodschap paus Franciscus voor Wereldcommunicatiedag 
2019 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 
 
 
 

 

 

In onze nieuwsbrief leest u ook nieuws 
 

dat u nergens anders leest! 
 

 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2019/05/Boodschap-paus-Franciscus-Wereldcommunicatiedag-2019.pdf
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2019/05/Boodschap-paus-Franciscus-Wereldcommunicatiedag-2019.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren op een artikel? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

Caritas collecteert voor ondersteuning van het diaconale 
werk 

Komende zondag, 2 juni 2019, is in bisdom Breda de zondag voor Diaconie.  

De Caritascollecte is dit weekend voor het ondersteuningswerk van het diaconale 
werk en de werkgroepen in onze parochies en het bisdom. De bisdomleiding 
beveelt deze collecte ten zeerste aan. 
 
 
Tekst: Helène Kouwenhoven 
 
 
Wat doet het Caritasbestuur / de Caritas van onze parochie? 
Wij proberen op allerlei manieren mensen in nood te ondersteunen en mee te werken 
aan het oplossen van maatschappelijke problemen. 
Caritasondersteuning heeft altijd te maken met een maatschappelijke oorzaak, omdat 
de samenleving bepaalde groepen mensen in de kou laat staan. Daarmee verklaart 
Caritas zich solidair. Dit is geen strenge regel, maar een raamwerk, waarbinnen je de 
aanvraag om geld kunt bespreken. Het komt erop neer: als niemand meer een mens-in-
nood helpt, zou de Caritas die hulp op zich kunnen nemen. 

 

Foto: © Peter Vrancken 
 

Wat zijn mensen in nood?   Wat zijn maatschappelijke problemen?  
Een paar praktijkvoorbeelden:  

− Een Eritrees gezin. Een alleenstaande moeder met drie jonge kinderen. Ze zijn 6 
jaar geleden in Nederland gekomen. Sinds enkele maanden wonen ze op 
Walcheren. Een kennis uit hun vorige woonplaats heeft contact met ons gezocht. 
Ze lijken hier niemand te kennen. Daarnaast is er geen geld om een fiets, een 
bed en een kledingkast te kopen. Er zijn nog meer wensen. Eerst zoeken we uit 
of maatschappelijk werk of een andere instantie bij dit gezin betrokken is. 



 

Dat blijkt zo te zijn. De betrokken instantie kan enkele dingen niet verzorgen. Wij 
besluiten ons te beperken tot de aanschaf van een paar dingen. Een 
tweedehands fiets met kinderzitje zodat moeder wat bewegingsvrijheid krijgt. 
Een bed voor het kind dat op de grond slaapt. Een kast, zodat kleding daarin 
opgeborgen kan worden.  

− Een Nederlands gezin. De vader van het gezin meldt zich bij de pastorie. Hij 
heeft geen geld meer om de rest van de maand zijn gezin van eten te kunnen 
voorzien. Dit komt omdat er deze maand enkele dure uitgaven gedaan moesten 
worden. Na een gesprek met hem besluiten we hem een klein bedrag te geven 
om eten te kopen. 

 
Wij beperken ons tot de noden in onze eigen regio. 
 
Zijn wij dan bijzondere mensen? Zeker niet. Wij laten ons inspireren en drijven door de 
gedachte dat ieder mens onze naaste is. Dat wij samen verantwoordelijk zijn voor 
elkaar. Ieder mens heeft zijn kwaliteiten en in het diaconale vrijwilligerswerk moet je 
daar goed gebruik van maken. Je moet medeleven kunnen tonen, maar ook gezonde 
zakelijkheid. Je moet praktisch zijn en tegelijk realiteitszin hebben.  
 
Hoe komen we aan geld? Door collectes, door giften. Iedere eerste zondag van de 
maand wordt er gecollecteerd voor goede doelen, die door Caritas zijn vastgesteld. Bij 
de keuze van deze doelen wordt uitgegaan van plaatselijk doelen. We willen zo 
concreet en dichtbij als mogelijk blijven. Het afgelopen jaar collecteerden we voor de 
eigen gemeenschap, kerstpakketten, Hospice, Mission to Seafarers, etc. 
 
Telkens vragen wij ons af :,,Hoe komen wij bij die mens die onze hulp nodig heeft.’’ Hoe 
komen wij te weten wie er eenzaam is, want bijna niemand loopt daarmee te koop. 
Caritas of diaconie betekent dus ook organiseren, deelnemen aan bijeenkomsten en zo 
netwerken opbouwen. Samen werken aan en voor die ander. Daar hebben wij u hard bij 
nodig. Niet alleen door onze maandelijkse collecte goed te voorzien, maar u kunt ons 
ook altijd benaderen met informatie, een verzoek of hulpvraag. Moeilijk, maar doen! 
 
U kunt ons altijd doelen aandragen voor collecte: in het najaar wordt het schema met de 
doelen voor het nieuwe kalenderjaar vastgesteld. 
 
Misschien wilt u zelf iets doen, heeft u een idee? Kom dan met ons in gesprek. 
 
 
Caritas Walcheren wordt gevormd door: Ria Borgs, Ben Cloet, Marja Dobbelaer, 
Corneille Moison en Helène Kouwenhoven.  
 
 
 
 



 

‘Dagje klooster’ bij zusters Benedictinessen 

Op zondag 16 juni 2019 bieden de Zusters Benedictinessen van de Onze Lieve 

Vrouwe Abdij in Oosterhout een verdiepende blik in het kloosterleven van hun 
gemeenschap onder de titel 'Dagje klooster’. 
 
Het Sint Franciscuscentrum organiseert deze dag in het kader van de bedevaart van 
het Bisdom Breda naar Subiaco en Montecassino onder het motto: Ora et labora. Het 
bisdom gaat op zoek naar de wortels van de benedictijnse spiritualiteit en verbindt deze 
spiritualiteit met het hedendaagse leven. 
 
Voor wie 
Het is een laagdrempelige dag en voor iedereen toegankelijk. Alle geïnteresseerden, 
ook jongeren zijn van harte welkom. 
 
Door wie 
Zuster Hildegard Koetsveld osb begeleidt de dag. Zuster Hildegard is de gastenzuster 
van de abdij. Daarnaast begeleidt ze retraites en studiedagen. 
 
De dag 
U wordt ontvangen in de abdij om 9.15 uur. Om 9.30 uur is de eucharistieviering in de 
kloosterkerk. Daarna is er een afwisselend programma van inleidingen over het 
dagelijks leven in het klooster en de benedictijnse spiritualiteit. Er is ruimte voor 
onderlinge ontmoeting en deelname aan de gebedsvieringen in de abdijkerk. Op de 
vrije momenten bezoekt u de mooie abdijtuin, het winkeltje en de mooie omgeving van 
de Heilige Driehoek in Oosterhout. Om 17.00 uur bidden de zusters de vespers en om 
17.30 uur vertrekt u naar huis. 
 
Programma 
Het programma van de dag kunt u vinden op de website van het Sint 
Franciscuscentrum: https://sintfranciscuscentrum.nl 
 
Praktische aanwijzingen, kosten en inschrijven 
De kosten bedragen tussen 10 en 15 euro per persoon, als richtprijs. Minder mag ook; 
de kosten mogen geen belemmering zijn om deel te nemen. Deelnemers nemen zelf 
hun brood voor de middagmaaltijd mee. De zusters zorgen voor koffie, thee, soep en 
fruit. 
 
Aanmelden 
U kunt u aanmelden door het invullen van het inschrijfformulier op de website van het 
Sint Franciscuscentrum. Schrijf snel in! Er is een maximum gesteld aan het aantal 
deelnemers. 
 
Graag ontmoeten wij u op zondag 16 juni in het Onze Lieve Vrouwe Abdij in 
Oosterhout. 
 

Bron: Sint Franciscuscentrum 

  

https://sintfranciscuscentrum.nl/


 

 

 
 

 
 
 

 

 
 



 

  

 
 

 
■ Zaterdag 8 en zondag 9 juni  
 Middelburg Volkoren in onder meer de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg. 
 
■ Zondag 9 juni, Eerste Pinksterdag (10.00 uur) 

Vandaag begint in de toeristenkerk in Zoutelande het seizoen met een Pinksterviering. U 
bent van harte welkom. Op 8 september is de laatste viering van dit seizoen. Het 
complete overzicht van alle vieringen vindt u elders in deze nieuwsbrief. 

 
■ Maandag 10 juni (Tweede Pinksterdag) 

De H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg en de Onze Lieve Vrouwekerk in 
Vlissingen zijn vandaag tussen 13.00 en 17.00 uur voor publiek geopend vanwege de 
tweede Open Kerkendag in Brabant en Zeeland. U leest er meer over elders in deze 
nieuwsbrief. 

 
■ Vrijdag 14 juni 

Door omstandigheden verschijnt de nieuwsbrief die vandaag zou verschijnen, al op 
woensdagavond 12 juni. Kopij voor deze nieuwsbrief dient uiterlijk op woensdagmiddag 
12 juni om 13.00 uur in het bezit van de eindredactie te zijn. 

 
■ 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 14 juli, (11.00 uur) 

 Feestelijke Eucharistieviering ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van toeristenkerk 
Onze Lieve Vrouwe op Zee in Burgh-Haamstede. Voorgangers zijn pastoor-vicaris drs. 
Paul Verbeek en pastoor drs. Fons van Hees van de H. Pater Damiaanparochie. 
 

■ Zondag 8 september 2016 (10.00 uur) 
Vandaag zijn de laatste vieringen van het seizoen in onze toeristenkerken in Dishoek, 
Vrouwenpolder en Zoutelande. U bent vanzelfsprekend van harte welkom om te komen 
vieren in een van deze toeristenkerken. 

 
 
 

 
 

Bij dit journalistiek medium 
zijn bronnen altijd in betrouwbare handen!! 



 

 

 

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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