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Onze Lieve Vrouwekerk

Petrus- en Pauluskerk

Dishoek

Domburg

Vrouwenpolder

Zoutelande

Stuur ons uw vakantiefoto(‘s)

De vakantieperiode nadert en de redactie van de nieuwsbrief nodigt graag alle
vakantiegangers uit een of enkele mooie, interessante of opvallende
vakantiefoto’s in te sturen.

Spelregels: het moeten foto’s zijn van kerkgebouwen, beelden of andere religieus
getinte opnamen. Bovendien: u heeft de foto zelf gemaakt en daarop rusten geen
rechten.

Stuur deze met een korte begeleidende tekst en onder vermelding van naam en
telefoonnummer naar onze redactie: nieuws@rkwalcheren.nl

Een selectie van ingezonden foto’s zal worden gepubliceerd in de nieuwsbrief.

We zijn benieuwd!

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

Vitrinekast Middelburg gevuld met iconen

Deze zomer besteden we opnieuw aandacht aan iconen in de vitrinekast in de
H.H. Petrus – en Pauluskerk in Middelburg.

Tekst en foto: Nicolette Meulenbroek

De iconen zijn geschilderd door Michèle van de Graaf. Bij het schilderen heeft zij zich
vaak laten inspireren door Ethiopische iconen. In stijl heel anders dan de
iconententoonstellingen van voorgaande jaren, maar ook dit keer vol aandacht voor
Christus, Maria de Moeder Gods, engelen en heiligen.
Deze iconen zijn ook te koop (informatie bij de vitrinekast). Mailen kan ook naar:
ikoonmiddelburg@gmail.com.

Middelburg Vólkoren: daar zit muziek in

Middelburg Vólkoren trok afgelopen weekeinde vele duizenden liefhebbers naar
de verschillende locaties in Middelburg, waar opgetreden werd. De H.H. Petrusen Pauluskerk was een van die locaties en zowel op zaterdag als op zondag
brachten zeker tweeduizend liefhebbers een bezoek aan de kerk. Foto’s: Sjaak
Kockx.
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Caritascollecten juni 2019

De Caritascollectes hebben afgelopen weekeinde opgebracht:
H.H. Petrus- en Pauluskerk Middelburg:
Onze Lieve Vrouwekerk Vlissingen
Zorgcentrum Ter Reede Vlissingen
Totaal

€ 186.01
€ 151.00
€ 86.95
€ 423.96

De collectes waren ditmaal bestemd voor ondersteuning van het diaconale werk op
Walcheren.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Voortgang herontwikkeling van de Onze Lieve Vrouwekerk in
Vlissingen

De kosten van het achterstallig onderhoud van (het dak van) de Onze Lieve
Vrouwekerk in Vlissingen zijn al heel veel jaren een blok aan het been van de
parochie. Daarom is het parochiebestuur al bijna 20 jaar op zoek naar een
oplossing voor deze kostbare restauratie van de kerk.
In 2015 is het parochiebestuur in contact gekomen met projectontwikkelaar VG-D
(Vastgoed Dekker) en is in goed gezamenlijk overleg een plan ontwikkeld voor de bouw
van een twintigtal appartementen in en aan de kerk. Uit de verkoopopbrengst van deze
appartementen en van de pastorie kan de restauratie van het dak van de kerk door de
projectontwikkelaar gefinancierd worden, alsmede wordt een garantietermijn voor
enkele tientallen jaren afgegeven.
Inloopbijeenkomst
In juni 2017 hebben het parochiebestuur en VG-D een inloopbijeenkomst in de kerk
georganiseerd en zijn de plannen gepresenteerd. De reacties waren overwegend
positief, maar er waren wel kanttekeningen bij de hoogte van één van de
appartemententorens (privacy en schaduwwerking) en bij het aantal benodigde
parkeerplaatsen voor de bewoners van de appartementen. Ook het feit dat de
appartementen in en aan de kerk worden gebouwd, riep vragen op. De vraag was of de
voorgestelde scheidingswand voldoende geluidsdicht was.
Na de inloopbijeenkomst zijn de projectontwikkelaar en het parochiebestuur aan de slag
gegaan met de reacties en meningen van de bezoekers van deze bijeenkomst. De
intentie is om hier zoveel mogelijk aan tegemoet te komen. Dat vergt tijd, want de
herontwikkeling van de Onze Lieve Vrouwekerk is een heel complex project. Daarbij
moet, naast de belangen en wensen van de parochie, ook rekening worden gehouden
met de belangen en wensen van de omwonenden, van de gemeente Vlissingen, van
het Bisdom van Breda en natuurlijk met die van de projectontwikkelaar.
Meer informatie
Het is voortdurend balanceren op een smal koord. Maar stap voor stap gaan wij wel de
goede kant op. Persoonlijk verwacht ik, dat wij na de zomer aan de parochianen meer
informatie kunnen geven over de gewijzigde plannen en dat zullen wij ook weer doen
tijdens een inloopbijeenkomst.

Jan Bruurs,
Lid parochiebestuur met portefeuille gebouwen

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

Teruggave objecten kerkcentrum De Hoeksteen

Op 30 mei 1982 vierde pastoor drs. Jacques K.P. Hendrikse (1918-1997) zijn 40jarig priesterjubileum. Bij die gelegenheid werd door veel gulle gevers een flink
geldbedrag bij elkaar gebracht waarvan pastoor Hendrikse een aantal objecten
kon aanschaffen voor de parochie van Middelburg.

Tekst en foto: Han Bleyenbergh

Die beschikte toen -naast de kapel in Domburg- over twee kerkgebouwen: de H.H.
Petrus- en Pauluskerk in de binnenstad en het kerkcentrum De Hoeksteen in de wijk
Dauwendaele. Met dit gebouw en met de hoeksteengemeenschap had pastoor
Hendrikse een bijzondere band.
Bij gelegenheid van dit jubileum werd voor de kerk in de binnenstad de eikenhouten
lessenaar -in kerktaal ambo- aangeschaft evenals het met de hand gekalligrafeerd
Evangeliarium. Voor het kerkcentrum De Hoeksteen werd het beeldhouwwerk ‘Vrede en
gerechtigheid omhelzen elkaar’ naar Psalm 85 van de priester-beeldhouwer Omer
Gielliet (1925-2017) uit Breskens verworven.
In 1999 heeft de R.-K. parochie van
Middelburg het kerkcentrum De
Hoeksteen verlaten. Deze kerk werd
door de gereformeerde kerk samen met
de R.-K. parochie onder de bezielende
leiding van pastoor Hendrikse gebouwd
en in 1972 in gebruik genomen. Tot
bijna 20 jaar geleden werd deze kerk
door beide gemeenschappen gebruikt
voor de wekelijkse erediensten als ook
bij bijzondere gelegenheden zoals
uitvaarten, huwelijken, dopen,
bijeenkomsten en vergaderingen.

Beeld ‘Gerechtigheid’, gemaakt door Omer
Gielliet

Toen de R.-K. parochie haar aandeel in
De Hoeksteen in 1999 aan de
Gereformeerde kerk heeft overgedragen
was er al een Samen op Weg gemeente
gevormd met de Nederlands Hervormde
gemeente. Sinds de kerkfusie van 2004
is De Hoeksteen een kerk van de
Protestantse Gemeente Middelburg
(PGM), onderdeel van de Protestantse
Kerk Nederland (PKN). De PGM trek
zich terug uit dit kerkgebouw. Nieuwe
eigenaar en gebruiker wordt de
Baptistengemeente ‘De Fontein’ die nu
nog is gehuisvest in het voormalig
schoolgebouw aan de Kruitmolenlaan,
de vroegere openbare school.

Op zondag 2 juni jl. is de Protestantse Gemeente Middelburg hier voor het laatst
samen gekomen.
Waardevol
Omdat in 1999 een aantal objecten in De Hoeksteen zijn achtergebleven is er overlegd
met de Protestantse Gemeente Middelburg over teruggave van enkele voor ons zeer
waardevolle objecten. Het beeld van Omer Gielliet, het tabernakel van de kunstenaar
Kees Keijzer (1927-1990) uit Wouw en de Kerstgroep -die door de parochianen Jos
Wolff (1926-2009) en Tiny Wolff-Laumen (1925-2010 ) werden gemaakt- zijn nu aan de
R.-K. parochie teruggegeven en inmiddels overgebracht naar de kerk aan de
ombardstraat.

De kerstgroep, gemaakt door Jos en Tiny Wolff

Lief en leed
geboorte – doop - eerste communie – vormsel – huwelijk - overlijden

Gedoopt
Quincy Malak op zaterdag 1 juni 2019
In deze rubriek worden uitsluitend gebeurtenissen opgenomen, die bij de parochie bekend zijn. De
redactionele verantwoordelijkheid is niet op deze rubriek van toepassing!

Katrien van de Wiele blijft langer

Ruim een jaar geleden werd Katrien van de Wiele, pastoraal werkster in het
pastoraal team van de drie parochies van Zeeuws Vlaanderen, gevraagd om het
pastoraal team van de H. Mariaparochie Walcheren (Middelburg) en de H. Pater
Damiaanparochie (Goes) te ondersteunen. In het pastoraal team van deze twee
parochies waren vacatures ontstaan die niet snel konden worden ingevuld en
bovendien was een pastorale beroepskracht met ziekteverlof gegaan.
Katrien van de Wiele toonde zich bereid om voor twee dagdelen per week de parochies
'aan de bovenkant van de Schelde' te ondersteunen. Onlangs heeft zij -desgevraagdaangegeven die twee dagdelen te willen continueren. Bisschop Liesen heeft haar
daartoe een pastorale opdracht gegeven. De parochies van het samenwerkingsverband
'Boven de Schelde' zijn blij met haar voortgezette ondersteuning.

Els Ettes neemt afscheid

Aan het begin van dit jaar heeft Els Ettes aan bisschop Liesen toestemming
gevraagd om met ingang van 1 september met vervroegd pensioen te mogen
gaan. De bisschop heeft ingestemd met dat verzoek.
Els Ettes werd op 15 mei 2009 benoemd tot pastoraal werkster in de toenmalige Onze
Lieve Vrouweparochie in Roosendaal, met als deeltaak de verzorging van
catechetische taken voor de drie parochies van Roosendaal. Die opdracht sloot aan bij
haar eerdere functie, want voordat Els pastoraal werkster werd was zij ruim twaalf jaar
werkzaam als R.K. identiteitsbegeleider.
Tijdens haar studie voor pastoraal
werkster liep Els Ettes stage in de Onze
Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. Zij
richtte zich toen met name op de
verbinding tussen kunst en geloof.
Bij de oprichting van de Sint
Norbertusparochie, op 1 januari 2014,
werd Els lid van het pastoraal team van
deze parochie. Het vervoegd pensioen
van Els Ettes gaat in per 1 september,
maar haar afscheid vindt al eerder
plaats, en wel op zondag 30 juni.
Afscheidsviering
Els hoopt op mooi weer die dag. Om
13.00 uur is er in de tuin achter de Onze
Lieve Vrouwekerk een viering van woord
en gebed en aansluitend is er
gelegenheid voor ontmoeting en
gelegenheid om afscheid te nemen van
Els Ettes.

Bisdom Groningen-Leeuwarden komt met special over Zalige
Titus Brandsma
Aan de vooravond van 75 jaar herdenking Nederlandse Bevrijding vraagt NoordNederland aandacht voor de actuele betekenis van pater Karmeliet Titus
Brandsma, die tijdens WO II omkwam in een concentratiekamp omdat hij zich
verzette tegen het naziregime. Zo presenteert bisdom Groningen-Leeuwarden een
kleurrijke Titus Brandsma Special van haar bisdommagazine Spreek! met opinies
van veel betrokkenen, onder wie mgr. Van den Hout.
Aanleiding voor het magazine is een eigentijdse muziektheaterproductie over het leven
van Titus Brandsma, die tot en met 10 juni wordt opgevoerd in de Bonifatiuskapel te
Dokkum. Centraal staat daarin al of niet heiligverklaring van Titus, een discussie tussen
God en de Duivel, en Titus’ inspirerend voorbeeld voor de hedendaagse mens.
Titus Special
,,Het leven van pater Titus is veelzijdig en staat dicht genoeg bij onze tijd om als
voorbeeld te dienen. Daarom ben ik ervoor dat hij heilig wordt verklaard’’, zegt bisschop
Ron van den Hout in de Titus Brandsma Special van zijn bisdommagazine. Inigo
Bocken, wetenschappelijk directeur van het Nijmeegse Titus Brandsma Instituut, deelt
die mening: ,,Titus was zijn leven lang sterk gericht op zijn roeping. Alles wat hij deed is
daarop afgestemd. Hij heeft dat nooit losgelaten en was nergens halfslachtig. Ook niet
toen hij gevangen werd gezet en de dood onder ogen zag.’’ Bocken werkt aan
een biografie over Titus. Heiligverklaring van Titus Brandsma door Paus Franciscus is
volgens menigeen dichtbij, al weet niemand het zeker. Het theaterstuk in Dokkum trekt
intussen volle zalen.
De Titus Brandsma Special van het blad Spreek! bevat veel historische foto’s en schetst
een uitgebreid beeld van Titus Brandsma’s leven en actuele betekenis in deze tijd.
Landelijk bekende katholieken, zoals tv-presentator Leo Fijen en oud-minister van
Justitie prof. Ernst Hirsch Ballin spreken zich uit. Geïnspireerd door Titus’ voorbeeld is
de oud-minister kritisch over hedendaagse politici, die tekort zouden schieten in ‘positief
toekomstgericht denken’ en ‘waakzame oplettendheid’ jegens trends in de samenleving.
Leo Fijen wijst op de grote kracht van innerlijke vrijheid bij de monnik Titus die de stilte
van een kloostercel bij al zijn activiteiten in zich droeg.
De Titus Brandsma Special van het bisdom Groningen-Leeuwarden is op
aanvraag verkrijgbaar bij het bisdom Groningen-Leeuwarden. Contact: Lammert
de Hoop/Lisette Winter, 050 – 4065888 / 06 – 109 14 645. Mail:
l.dehoop@bisdomgl.nl. Kijk voor meer informatie ook op de site van bisdom
Groningen-Leeuwarden.
Bron: bisdom Groningen-Leeuwarden; redactionele bewerking: Peter Vrancken

Nieuwsbrief H. Maria Parochie
Als eerste met het laatste nieuws!

Uitnodiging

Op vrijdagmiddag 7 juni 2019 is er een lezing in de stadskerk Sint-Gertrudis ter
gelegenheid van de plaatsing van een glas-in-lood raam uit de nalatenschap van
mgr. Ernst.
Van harte nodigen wij u uit om deze lezing op deze vrijdagmiddag bij te wonen om
15.30 uur in de stadskerk Sint-Gertrudis, waarin wij als Lievevrouweparochie zullen
stilstaan bij dit bijzondere glas-in-lood raam. De lezing zal worden gehouden door
pastoor/vicaris Paul Verbeek. Aansluitend aan de lezing is er gelegenheid in de kerk om
elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee. Op zondagmorgen 9 juni zal in de
Hoogmis (viering uit dankbaarheid) om 9.30 uur in vernoemde kerk het glas-in-lood
raam worden gezegend.
Uw komst bij de lezing op vrijdag 7 juni alsmede in de viering uit dankbaarheid
met de zegening van het glas-in-lood raam op zondag 9 juni wordt bijzonder op
prijs gesteld!

Voor ongeveer 2 euro per
week kunt u op deze plaats
adverteren
Info: Herman Maas
0118 – 430377

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

Reageren op een artikel?
Mail de redactie
nieuws@rkwalcheren.nl

Kerkgenootschappen spraken over ‘De kerk, een veilige plek’

S

,, eksueel misbruik mag nergens voorkomen en zeker niet in de Kerk, want we
hebben de opdracht om Gods liefde te verkondigen.’’ Dat zei kardinaal Eijk op
vrijdag 24 mei in Amersfoort tijdens de uitwisselingsconferentie ‘De kerk, een
veilige plek’, die werd georganiseerd door de Raad van Kerken.
De Raad van Kerken brengt in 2019 een uitwisseling op gang tussen de aangesloten
kerkgenootschappen waar het gaat om het realiseren van een veilige omgeving voor
met name minderjarigen en kwetsbare personen. De bedoeling is ,,om als kerken elkaar
te helpen om alert te blijven als het gaat om preventie, hulpverlening, erkenning en
genoegdoening, opdat de aandacht hiervoor niet verslapt of verdwijnt.’’
Algemeen secretaris van de Raad van Kerken, Christien Crouwel, opende de
bijeenkomst op 24 mei. ,,Kerken horen een veilige plek te zijn. Veiligheid vraagt om
voortdurende aandacht en preventie. We achten het onze plicht er alles aan te doen dat
de kerk werkelijk voor ieder een veilige plek is. Dat was de kern van de verklaring uit
2014. Vandaag gaan we in gesprek om te horen hoe deze intentie om te komen tot een
veilige kerk vorm heeft gekregen en welke stappen zijn gezet. We willen van elkaar
leren en elkaar bemoedigen en inspireren.’’
Uitwisseling over aanpak en beleid
De uitwisselingsconferentie werd gehouden om te spreken over het beleid aangaande
de aanpak en preventie van seksueel misbruik. Begin 2020 zal de Raad van Kerken
een vervolgbijeenkomst houden met het oog op slachtoffers van seksueel misbruik en
grensoverschrijdend gedrag.
Vanuit de Oud-Katholieke Kerk sprak Mgr. Vercammen over het onafhankelijke
onderzoek, waartoe de kerkleiding opdracht gaf, en de conclusies van dat onderzoek.
Die spraken onder meer over prioriteit voor slachtoffers, het aanstellen van
vertrouwenspersonen, het vragen van een VOG en aandacht voor grensoverschrijdend
gedrag en seksueel misbruik in de ambtsopleiding. Ook sprak de oud-katholieke
aartsbisschop over aandacht voor de cultuur binnen de kerkgemeenschap, waarin niet
passend gedrag gesignaleerd moet worden en bespreekbaar moet zijn.
Vanuit de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) vertelde Janneke van der
Werf als projectleider ‘veilige kerk’ over de manier waarop de VPE gemeentes wil
helpen bij het ontwikkelen en verbeteren van preventiebeleid. Ze illustreerde dit aan de
hand van de stappen die een concrete pinkstergemeente op dit moment aan het zetten
is, als onderdeel van een project dat vanuit de VPE intensief wordt begeleid.
Onafhankelijk onderzoek
Kardinaal Eijk lichtte toe hoe de Rooms-Katholieke Kerk vanuit de adviezen van het
onafhankelijke onderzoek van de heer Deetman, gepubliceerd in 2010, een
onafhankelijk stichting oprichtte, de Stichting Beheer en Toezicht inzake seksueel
misbruik in de Rooms-katholieke Kerk in Nederland, met vier pijlers: een Meldpunt, een
klachtencommissie, een compensatiecommissie (die werkte volgens een regeling met
een maximum compensatie van € 100.000) en een platform hulpverlening. De
Nederlandse bisschoppen en de religieuzen werkten daarbij nauw samen.
De procedure was een coulanceregeling, omdat zaken voor het overgrote deel verjaard
waren en aangeklaagden overleden, zodat een gang naar de rechter niet mogelijk was.

Op deze manier kon aan slachtoffers erkenning, genoegdoening en hulp worden
aangeboden, ook in geval waarin de aangeklaagde was overleden en het seksueel
misbruik was verjaard.
Omdat het aantal klachten zeer gering werd, werd een einddatum voor deze regeling
ingesteld (door de voorzieningenrechter bepaald op 1 mei 2015). Sindsdien kent de R.K. Kerk een Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag, vergelijkbaar met instanties die ook
andere maatschappelijke organisaties kennen, en die bij haar werkzaamheden de
Gedragscode Pastoraat hanteert. Van strafbare vormen van seksueel misbruik wordt
altijd aangifte gedaan bij de politie.
Onderdelen preventiebeleid
De kardinaal benoemde de onderdelen uit het preventiebeleid, zoals het verplichte
antecedentenonderzoek, de verplichte VOG voor pastorale beroepskrachten en
bepaalde groepen vrijwilligers en de aandacht die middels vaste programmaonderdelen
aan seksueel misbruik wordt besteed tijdens de seminarie- en noviciaatsopleidingen.
In de middag gaven medewerkers van vier kerkelijke meldpunten nadere uitleg van de
aanpak die ‘een veilige kerk’ voorstaat. Zij leidden deze middag elk een gespreksgroep,
waarin de deelnemers aan de dag ervaringen uitwisselen. De meldpunten presenteren
zich gezamenlijk op de portalwebsite eenveiligekerk.nl waar informatie te vinden is en
die doorverwijst naar de afzonderlijke meldpunten. Voor de Rooms-Katholieke Kerk is
dit het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK. Liesbeth Sanders is werkzaam bij
dit meldpunt en was deze middag ook aanwezig.
De verklaring ‘De kerk, een veilige plek’ werd op 10 december 2014 ondertekend door
meer dan twintig kerkgenootschappen. Voordat de algemeen secretaris van de Raad
van Kerken de middag afsloot met gebed, was er een officieel moment toen de
algemeen secretaris van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK), Ruben
Vis, de verklaring mee ondertekende. Het NIK sluit zich aan bij de verklaring en bij een
meldpunt (het SMPR, Meldpunt Seksueel Misbruik in de Kerk).
Dit zijn de zes punten van preventie die kardinaal Eijk in zijn inleiding noemde:
De Gedragscode Pastoraat
Handhaving van de Gedragscode via het meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
RKK
De verplichte VOG voor pastorale beroepskrachten en bepaalde groepen
vrijwilligers
Het verplichte antecedentenonderzoek
Aandacht voor preventie in de ambtsopleiding
Het ontwikkelen van deskundigheid

Downloads

Aan de deelnemers van de uitwisselingsconferentie werd de ‘Verklaring van de
Nederlandse bisschoppen van 10 september 2018’ uitgereikt.
Meer informatie over de aanpak en preventie van seksueel misbruik in de R.-K. Kerk
vindt u op deze website onder ‘dossier misbruik’.
Hier vindt u de website van het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK.
Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken

■

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 Damiaanparochie. 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.

Sta er niet te lang bij stil
als je verder wil!!

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

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

Telefoon in noodgevallen

► 06 53 63 71 30

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.
12-21-334

