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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! 

 
 
 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

Geslaagd! 

Vandaag kwam de uitslag van het eindexamen. Alle geslaagden: 

 

 

 

Hartelijk gefeliciteerd! 



 

Werken en bidden voor Vrede en Verzoening 

In ons land bestaat een netwerk van kerken die met elkaar verbonden zijn door 

een verleden van oorlog en geweld en samen ijveren voor vrede en verzoening. 
Ze zijn lid van de Internationale Coventrygemeenschap en hebben gemeen dat 
hun kerk door oorlogsgeweld is verwoest. De Abdij van Middelburg werd op 17 
mei 1940 grotendeels verwoest en na de oorlog hersteld. 
 
 
door: Han Bleyenbergh 
 
 

 
 
 

Het zichtbare teken van verbondenheid 
is het Cross of Nails. Een kruis van 
smeedijzeren nagels dat op een 
prominente plaats in de kerk hangt. De 
nagels of spijkers zijn afkomstig uit het 
dak van de in 1940 door de nazi’s 
verwoeste Kathedraal van Coventry in 
Engeland. Dat kruis is in de Nieuwe 
Kerk goed zichtbaar aan de zuidmuur 
bevestigd. Het ander teken van 
verbondenheid is het vrijdagmiddag-
gebed voor Vrede en Verzoening. 
 
In Middelburg vindt dit gebed elke 
vrijdag plaats om 13.00 uur in de 
Nieuwe Kerk en wordt voorafgegaan 
door het luiden van de klokken van 
de Lange Jan. Iedereen is welkom bij 
dit middaggebed. 
 
Nieuwe leden 
De werkgroep die deze wekelijkse 
gebedsdienst verzorgt, is op zoek naar 
nieuwe leden. Gestreefd wordt naar een 
brede samenstelling vanuit de kerken. 
Een beroep wordt gedaan op 
parochianen van de R.-K. Heilige Maria 
Parochie Walcheren om zich aan te 
sluiten bij de werkgroep. 

Belangstelling? 
Heeft u belangstelling, kom dan vrijblijvend langs bij het vrijdagmiddag gebed. Heeft u 
interesse in de werkgroep, neem dan contact op met mevrouw Janny Metselaar 
telefoon 0118 - 614616 (mobiel: 06 – 13 75 94 14.   



 

Sacramentsprocessie in Kwadendamme 

Komende zondag, 16 juni, trekt voor de negende keer de Sacramentsprocessie 

door de velden van Kwadendamme. Een feest van bezinning en beleving in onze 
Pater Damiaanparochie. 
  
Er is gekozen voor het thema: Jouw Land is Mijn Land. Een thema dat past bij de tijd 
waarin we leven. Mensen onderweg, op zoek naar een thuis, een land waar vrede is. 
Een aantal spelers zal laten zien hoe oude verhalen passen in de tijd van vandaag.  
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. 
 
Programma 
14.00 uur  Eucharistieviering in ‘t Hof Vreeland aan de Stelsedijk 4 
±15.30 uur  van Boerderij naar Bonifaciuskerk 
Aansluitend Lof en daarna gezellig samenzijn op het pleintje achter de kerk. 
  
Van harte nodigen wij u uit aanwezig te zijn bij deze, voor Zeeland  unieke 
gebeurtenis. 

 

 

 

 

 

 



 

Plaatsen struikelstenen in Vlissingen op 13 juni 2019 
 

 
 

Stichting Struikelstenen Zeeland plaatst morgen, donderdag 13 juni struikel-

stenen in Vlissingen en Goes. De stichting plaatst bij 6 adressen stenen, 's 
morgens in Goes en 's middags in Vlissingen. 
 
In Vlissingen is de ontvangst om 13.30 uur in het Gemeentearchief. Daarna wordt de 1e 
steen geplaatst bij het adres Lepelstraat 7, waar burgemeester Van den Tillaar kort zal 
spreken. 
 
Steenlegging 
Bij de steenleggingen wordt kort het verhaal verteld van degenen voor wie een steentje 
wordt geplaatst. Mensen lezen gedichten voor en een kaddiesj of psalm wordt 
uitgesproken. Ook worden er bloemen en kleine steentjes gelegd. Als nabestaanden of 
andere betrokkenen iets willen zeggen is daar uiteraard ruimte voor. Iedereen is van 
harte uitgenodigd. 
    
Struikelstenen 
Struikelstenen (Stolpersteine) zijn kleine keien van 10 x 10 x 10 centimeter, bedekt met 
een bronskleurig metalen plaatje. Zij zijn bedoeld als herinnering aan de weggevoerde 
en omgebrachte Joden in de Tweede Wereldoorlog. De stenen worden gemaakt in 
Duitsland in het atelier van kunstenaar Gunter Demnig. Op elke steen is in  
het messing plaatje de naam, geboortejaar en plaats en datum van overlijden gestanst. 

 
 

Bron: gemeente Vlissingen 
 

 

 

http://struikelstenenzeeland.nl/


 

 

 
 
 

 

Fotoservice 

Voor het plaatsen van foto’s in deze nieuwsbrief geldt een aantal regels. Deze 

vindt u in de colofon op de laatste pagina van iedere nieuwsbrief. 
 
Daarnaast zijn er ook nog wettelijke regels, met name strenge regels uit de AVG, die 
inmiddels ruim een jaar bestaat. Na eerder overleg met het parochiebestuur worden 
deze regels door ons strikt toegepast en uitzonderingen worden nimmer gemaakt! 
 
Zo geldt voor het fotograferen van kinderen, dat de ouders voordat de foto wordt 
gemaakt schriftelijk toestemming verlenen voor het maken van de foto en het publiceren 
daarvan in deze nieuwsbrief. Deze schriftelijke toestemming dient samen met de foto te 
worden ingeleverd bij onze eindredactie. 
 
Wordt aan deze wettelijke verplichting niet voldaan, dan wordt de foto niet geplaatst. 
Daarover wordt niet gecommuniceerd. 
 

Eindredactie nieuwsbrief 
 

 



 

 
 

Lief en leed 

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

Overleden 

Anna Maria Petronella van Niel op 5 juni 2019 

Weduwe van Wouter Hoogendoorn (overleden in 2010) 

Eerder weduwe van Gerard Pieterse. 

 

Wij wensen de nabestaanden veel kracht en bemoediging toe. 
 

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 
 

 

 

 
 
 

 



 

 

 

 
61E SEIZOEN 

WELKOM / WILKOMMEN 
RK TOERISTENKERK / RK TOURIST-KIRCHE 

ONZE LIEVE VROUW VAN DE POLDER 
 

WWW.FACEBOOK.COM/TOERISTENKERKVROUWENPOLDER 

  

ZONDAG 16 JUNI 

2019  
VOORGANGER: ANDREA HUMMELEN 

MUZIKALE BEGELEIDING: PAULINE KOCKX   

  

 
 

FORT DEN HAAKWEG 44 - 
4354 AE VROUWENPOLDER 

VOLDOENDE PARKEERGELEGENHEID 
(BETAALD PARKEREN / GEBÜHRENPFLICHTIGER PARKPLATZ) 

 

 

 

AANVANG 10.00 UUR 
WOORD- EN COMMUNIEVIERING  

http://www.facebook.com/TOERISTENKERKVROUWENPOLDER


 

 

 

Orgelconcerten in de Sint Jacobskerk zomer 2019 

In de maanden juli en augustus zijn er orgelconcerten in de Sint Jacobskerk in 

Vlissingen. De concerten beginnen iedere vrijdag om 12.00 uur.  
 
Rooster 
5 juli   H. van der Meiden (Noorwegen) 

12 juli   V. van Laar (Groningen) 

19 juli   H.G. van Putten (Oud-Beijerland) 

26 juli   V. de Ridder (Arnemuiden) 

2 augustus  R. Balkenende (Middelburg) 

9 augustus  E. Zwart (Capelle aan den IJssel) 

16 augustus  S. Knieriem (Goes) 

23 augustus  B. van der Linden (Utrecht) 
30 augustus  A. Meisner (Altenberg) 
 
 
 
 

Kardinaal Eijk en mgr. De Jong sprekers op internationaal 
symposium in Kerkrade 

Van 28 tot 30 juni wordt in Abdij Rolduc in Kerkrade het vijfde internationaal  

symposium over de ‘Theologie van het lichaam’ gehouden. Sprekers zijn onder 
anderen kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht en mgr. Jong, hulpbisschop 
van het bisdom Roermond. 

De theologie van het lichaam is een verzamelnaam voor alle brieven en documenten 
die de heilige paus Johannes Paulus II heeft gepubliceerd over huwelijk, liefde en 
seksualiteit. Aanleiding voor de internationale bijeenkomst is onder meer de 50e 
verjaardag van de encycliek Humane Vitae van paus Paulus VI. 

Menselijke waardigheid 
Naar het symposium in Rolduc komen sprekers van naam uit onder meer Amerika, 
Engeland, Italië, Oostenrijk, Nigeria, Roemenië en Nederland. De sprekers zijn bijna 
allemaal als hoogleraar, onderzoeker of politicus verbonden aan universiteiten of 
theologische onderzoeksinstituten. Zij gaan op zoek naar antwoorden op vragen uit de 
huidige cultuur, gerelateerd aan het thema ‘verdedigen en bevorderen van de 
menselijke waardigheid’. 

Aanmelden 
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de site van het symposium: Tob2019-
symposium 

Bron: aartsbisdom Utrecht en bisdom Roermond 

https://www.tobsymposium.org/en
https://www.tobsymposium.org/en


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren op een artikel? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

 

 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

 

 
 

 
■ 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 
 75-ste keer Maria Ommegang in Bergen op Zoom. 
 
■ 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Steeds opnieuw beginnen, 
dat is levensmoed!! 



 

 

 

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. 
 

 
12-21-347 
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mailto:secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl
mailto:secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl
mailto:pastores@rkwalcheren.nl
mailto:nieuws@rkwalcheren.nl

