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Onze Lieve Vrouwekerk

Petrus- en Pauluskerk

Dishoek

Domburg

Vrouwenpolder

Zoutelande

Medaillon Onze Lieve Vrouwe van de Polder

Al enige tijd zijn er in de toeristenkerk in Vrouwenpolder medaillons te koop van
Onze Lieve Vrouwe van de Polder. Ze kosten 7,50 euro per stuk.
Deze medaillons zijn nu ook verkrijgbaar in Middelburg tijdens de openstelling van de
H.H. Petrus- en Pauluskerk op de donderdagmiddag.

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! Inmiddels hebben we de eerste foto’s ontvangen!

61E SEIZOEN

WELKOM / WILKOMMEN
RK TOERISTENKERK / RK TOURIST-KIRCHE
ONZE LIEVE VROUW VAN DE POLDER
WWW.FACEBOOK.COM/TOERISTENKERKVROUWENPOLDER

ZONDAG 23 JUNI 2019
VOORGANGER: ANDREA HUMMELEN
MUZIKALE BEGELEIDING: MARIE-JOSÉ FAES
AANVANG 10.00 UUR
WOORD- EN COMMUNIEVIERING

FORT DEN

HAAKWEG 44 4354 AE VROUWENPOLDER

VOLDOENDE PARKEERGELEGENHEID
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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)

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

Gedoopt
Amber Kuiper en Patrick Francois van Hofwegen op 7 juni 2019.
Beiden werden op 15 juni door bisschop mgr. J. Liesen in de basiliek van Hulst
gevormd.
In deze rubriek worden uitsluitend gebeurtenissen opgenomen, die bij de parochie bekend zijn. De
redactionele verantwoordelijkheid is niet op deze rubriek van toepassing!

Eduard van Oppen nam na kwart eeuw afscheid van het
secretariaat in Middelburg

Vorige week donderdag, 13 juni, nam Eduard van Oppen afscheid als
medewerker van het secretariaat van de H.H. Petrus- en Pauluskerk. Eduard heeft
dit werk 25 jaar gedaan en van Jo Poortvliet hoorden we dat hij indertijd het
samen koffiedrinken 's morgens opgezet heeft.
Ook zijn vrouw Michel kreeg een bloemetje uitgereikt door penningmeester Fons
Toorop, omdat Eduard zonder haar het werk niet zo lang had kunnen doen.
Gezamenlijk kregen ze een diner bon om samen een keer lekker te gaan eten.

Beperkte openingstijden secretariaten in Middelburg en
Vlissingen

In de vakantiemaanden juli en augustus zijn de secretariaten van de
parochiekernen Middelburg en Vlissingen alleen op woensdag- en vrijdagmorgen
geopend en bereikbaar tussen 09.00 en 11.30 uur.
Buiten deze openingsuren kunt u een antwoordapparaat inspreken. Dit apparaat wordt
zeer regelmatig beluisterd. Voor zeer dringende zaken kunt u telefonisch contact
opnemen met: 06 53 63 71 30.

Tridentijnse mis in Vlissingen

Op zondag 30 juni a.s. zal er weer een Tridentijnse eucharistieviering zijn in de
Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen.
De mis begint om 17.00 uur. Voorganger is pater Gerald Duroisin.

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

Nederlandse jongeren naar symposium van het Vaticaan
over exhortatie Christus vivit
Van woensdag 19 tot zaterdag 22 juni 2019 vindt in Rome een jongerensymposium plaats. Dit wordt georganiseerd op vraag van paus Franciscus en is een
vervolg op de Bisschoppensynode over jongeren, geloof en de onderscheiding
van de roeping die in oktober 2018 plaatsvond. Namens de Nederlandse
Bisschoppenconferentie nemen Chiara van Voorst en Mario Matic (foto) deel aan
dit symposium.
Op maandag 25 maart heeft paus Franciscus naar aanleiding van deze synode zijn
postsynodale exhortatie Christus vivit, ondertekend. In dit document bespreekt de Paus
belangrijke onderwerpen als heiligheid, de verantwoordelijkheid van jongeren, misbruik,
onderscheiding van de roeping en hoe de Kerk kan helpen bij het waarmaken van
dromen van jongeren.
De paus nodigt nu jongeren uit van over de hele wereld om te discussiëren over dit
document en om mee te denken over hoe jongeren Christus centraal kunnen stellen in
hun dagelijks leven en hoe de Kerk daarbij kan helpen. Chiara van Voorst en Mario
Matic zijn aangewezen als vertegenwoordigers namens de Nederlandse
Bisschoppenconferentie en zij houden de jongeren in Nederland op de hoogte van hun
ervaringen.
Facebook
Kijk voor regelmatige informatie over het symposium door Chiara en Mario op
facebook.com/jongkatholiek.
Nederlandse vertaling
De postsynodale exhortatie Christus vivit wordt vertaald in het Nederlands en
binnenkort gepubliceerd in de serie Kerkelijke Documentatie. Houd voor informatie over
verschijningsdatum en bestelmogelijkheden www.rkkerk.nl in de gaten.
Bron: rkkerk.nl

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

75ste Maria Ommegang in Bergen op Zoom

Zondag 30 juni 2019 trekt de jaarlijkse Maria Ommegang voor de 75-ste keer
door Bergen op Zoom. De ommegang is een ‘dankstoet’ ter ere van Maria en
wordt jaarlijks gehouden uit dankbaarheid, omdat de stad groot oorlogsleed
bespaard is gebleven. De stoet is qua vorm en samenstelling gebaseerd op een
ommegang zoals die in de middeleeuwen door de straten van Bergen op Zoom
trok. Historische groepen, Bijbelse taferelen, praalwagens en zang- en
dansgroepen wisselen elkaar af.
Ontstaan van de ommegang
Voor het radioprogramma Eigenwijs van omroep Zuidwest FM interviewde Hans de
Jong vicaris Paul Verbeek. In de uitzending van 4 juni belichtte Verbeek een aantal
facetten van de ommegang, waaronder de geschiedenis van jaarlijkse dankstoet.
Vicaris Verbeek: ,,Op 15 augustus 1942 beloofde kapelaan Ooijens van de parochie
van de Heilige Maagd in Bergen op Zoom, dat, indien de stad voor oorlogsverwoestingen gespaard bleef, er jaarlijks een ommegang ter ere van Maria door de stad zou
trekken. Drie jaar later, op de dag dat ook Japan zich officieel overgaf, was de eerste
ommegang een feit.’’
Uitdossen
Volgens de vicaris zijn er in de
volkscultuur van Bergen op Zoom
parallellen met carnaval op te merken:
,,Hartje winter op carnavalsmaandag
behangen de Bergenaren zich met
vitrages. Vroeger waren vitrages en
gordijnen voor iedereen voor handen om
zich mee uit te dossen. Tijdens de
ommegang in de zomer komen de
overgordijnen tevoorschijn. De fluwelen
overgordijnen van de zus van de
kapelaan zijn gebruikt voor de eerste
mantel van het Mariabeeld.’’

Identiteit van de parochie
,,Het is een vorm van catechese waarin we het geloof voorstellen. Het is een volkse
vroomheid die dicht bij de mensen staat,” licht vicaris Verbeek toe. “Het unieke is dat
alle leeftijdscategorieën meelopen, van baby´s tot ouderen. We zijn trots dat we dit
kunnen faciliteren. De Maria Ommegang vormt een belangrijk onderdeel van de
identiteit van de parochie.’’
Voorprogramma
Sinds 2014 kent de Maria Ommegang een voorprogramma. Zo is de Gertrudiskerk op
de vrijdagavond voorafgaand aan de Maria Ommegang van 18.00 tot 21.00 uur
geopend. Verbeek: ,,We beginnen dan met een viering. Daarna bestaat de mogelijkheid
om tot 21.00 uur een kaarsje bij Maria op te steken. Op zaterdag komt de nuntius, mgr.
Cavalli naar de Gertrusdiskerk. Hij zal met ons om 19:00 uur de Mariavespers bidden.’’

Op zondagochtend is in de Gertrudiskerk om 10.00 uur een feestelijke eucharistieviering. Professioneel geleid koor Hortus Musicus Religious ondersteunt deze viering.
Om 15.00 uur start de Ommegang in het Markiezenhof. Om 17.00 uur is er een
afsluitende viering in de Gertrudiskerk.
Opbouw van de Ommegang
Ongeveer duizend Bergenaren lopen met de Maria Ommegang mee en vele duizenden
volgen de stoet op straat of via verschillende media. Vicaris Paul Verbeek schetst kort
de opbouw van de processie: ,,De stoet opent met de geschiedenis van de stad. In dit
onderdeel trekt ook de heilige Gertrudis van Nijvel mee, de patrones van Bergen op
Zoom. Vervolgens komen de Oudtestamentische taferelen die verwijzen naar Maria en
de zeven vreugdes van Maria. Na deze stoet komt de eigenlijke bidtocht voorafgegaan
door het reliekkruis. In dit kruis bevindt zich een overblijfsel van het Heilig Kruis. Achter
het reliekkruis volgen de zogenaamde gastmadonna’s, de pastores en de bisschoppen,
het Ommegangsbeeld, de muziekgroep en de vertegenwoordigers van de burgerlijke
overheid.’’
In 2019 vergezellen gastmadonna´s uit Clinge, Hulst, Kwadendamme, Oudenaarde en
Zwolle het Ommegangsbeeld. In de processie loopt ook een delegatie van de kapel van
Onze-Lieve-Vrouw Lof uit Antwerpen mee, het gilde dat instaat voor het onderhoud van
de Onze Lieve Vrouwekapel in de Antwerpse kathedraal Pastoor Verbeek is verheugd
dat verschillende bisschoppen aan de Ommegang deelnemen. Dit jaar zijn dat bisschop
Liesen van Breda, bisschop Van den Hout van Groningen-Leeuwarden en bisschop
Wiertz, emeritus-bisschop van Roermond.
‘De Bergenaar lijkt op de Maastrichtenaar’
,,De Maria Ommegang neemt een belangrijke plaats in binnen het Bergse
gemeenschapsleven. “De Bergenaar lijkt op de Maastrichtenaar,’’ aldus Verbeek. ,,Hij
houdt van stoet en spel. Onder impuls van een van de vroegere stadsprinsen, Jan van
Giels, zijn er diverse figuren aan de Maria Ommegang toegevoegd.’’ Verbeek noemt
met name de reuzen Christoffel en Goliath. ,,Christoffel is een belangrijke
middeleeuwse heilige. Zijn beeld siert de voorgeven van het Markiezenhof en in dit
stadspaleis behoort de Christoffelschouw tot de markantste punten. In de Ommegang
loopt ook de groep ‘Merck toch hoe sterk’. Dit jaar omgeven Canadese legerwagens de
persoon van kapelaan Ooijens die ook in de stoet meeloopt.’’
Toenemende belangstelling
,,De belangstelling voor de Maria-ommegang neemt toe,’’ vertelt Verbeek. ,,Dit is te
danken aan de verbeterde public relations. In vrijwel alle kerken van het bisdom hangen
posters. Op de Markt hebben we ook 500 stoelen gereserveerd voor minder mobiele
mensen. Er komt dit jaar ook een parochie uit Breda met de bus. Ook dat behoort tot de
mogelijkheden.’’
Bij de gelegenheid van het 75-jarig bestaan verscheen een boek over de Maria
Ommegang van de hand van de West-Brabantse journalist Ad Rooms. Hij interviewde
mensen die een duidelijke band met de Maria Ommegang hebben. In dit boek wordt
ook gesproken over de openstelling voor de Ommegang voor moslims en protestanten.
Verbeek is daar geen tegenstander van. ,,Waarom niet? Op de Passiespelen in
Tegelen vertolkt een moslim de rol van Jezus. De moslims kennen ook een verering
voor Maria. Er doen al verschillende protestanten mee. Sommigen declameren bijbelse
teksten. De Ommegang heeft zeker toekomst.’’

Foto: Dick Vermaas, Maria Ommegang Bergen op Zoom
Bron: Bisdom Breda

Wim van den Berg rector Oud-katholieke kerk Zeeland

Aartsbisschop, mgr. Joris
Vercammen heeft priester Wim van
den Berg bereid gevonden om rector
te worden van de Statie Zeeland. Zijn
benoeming gaat op 1 september in.

Van den Berg, die ook pastoor is in
Eindhoven, is de opvolger van Remco
Robinson op, die eerder dit jaar
overleed.

Bron: Oud-katholiek Zeeland

Zondag live uitzending ‘pausmis’ op katholiekleven.nl

Komende zondag 23 juni (Sacramentsdag) vieren de Nederlandse bisschoppen
met een plechtige eucharistieviering de verkiezing van paus Franciscus tot paus,
nu zes jaar geleden (maart 2013).
Het videokanaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, katholiekleven.nl, zendt
de Eucharistieviering vanaf 10.15 uur live uit op YouTube.
Deze viering vindt gewoonlijk elk jaar plaats en wordt dit jaar gehouden op de zondag
dichtbij het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus. Deze livestream is de
allereerste die katholiekleven.nl als videokanaal van de Nederlandse bisschoppen
verzorgt. Het betreft een pilot-uitzending. Een vakkundig team is aan de slag om de
livestreaming mogelijk te maken. Hiervoor is speciaal voor katholiekleven.nl een app
ontwikkeld.
Katholiekleven.nl streeft ernaar om vanaf het najaar 2019 met enige regelmaat een
doordeweekse eucharistieviering uit te zenden via internet. Ook is het de bedoeling om
op den duur met een mobiele set bij bijzondere kerkprovinciale gelegenheden met
meerdere camera’s te kunnen livestreamen.
De eucharistieviering op 23 juni wordt gehouden in de St. Jacobus de Meerdere kerk in
Den Haag. Hoofdcelebrant is kardinaal Eijk. Hij verzorgt ook de homilie. De pauselijke
nuntius, mgr. Cavalli, en Nederlandse bisschoppen concelebreren.
De rechtstreekse uitzending is te bekijken via katholiekleven.nl/livestreams.
Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken

Amphia Ziekenhuis ontvangt opbrengst Chrismamis:
€ 3.500,00

De Bredase Augustinusparochie overhandigde op maandag 17 juni de speciale
collecteopbrengst van de Chrismamis die twee maanden eerder in Teteringen
plaatsvond. Maar liefst € 3.500,00 werd er opgehaald om het verblijf van de
kinderafdeling van het Amphia Ziekenhuis te veraangenamen.
Betrokkenheid
,,Het was een mooie bijeenkomst waarbij we uitleg gekregen hebben over het belang
van kindvriendelijke kamers in de nieuwbouw,’’ legt Anja Wauben uit. Samen met
pastoor Richard Lobo en Caritas bestuurslid Jan Jonk toog zij naar het Bredase
ziekenhuis om de cheque aan ‘Vrienden van Amphia’ te overhandigen. ,,Men was zeer
blij verrast over de hoogte van het bedrag, maar in het bijzonder over de betrokkenheid
van de mensen uit ons bisdom die dit bedrag bij elkaar gebracht hebben.’’
Eigen uitzicht
Wat er precies met het geld gaat gebeuren? Anja: ,,Het is de bedoeling dat de kinderen
van de kinderafdeling hun eigen ‘uitzicht’ bij hun bed kunnen maken. Er komt een
wandprint met een skyline en daarop kunnen de kleintjes zelf een figuur plakken. Met
het bedrag dat we hebben opgehaald kunnen twee patiëntenkamers worden
aangekleed.’’
Chrismamis
De Chrismamis is de eucharistieviering in de Goede Week waarin bisschop Liesen de
sacramentele oliën wijdt. Tijdens deze Mis wijdt de bisschop voor het hele jaar het
chrisma: dat is de olie die onder meer wordt gebruikt bij de sacramenten van het heilig
doopsel, vormsel en de priesterwijding. In het Bisdom Breda vindt de Chrismamis
steeds in een andere parochie plaats. Het is tevens de gewoonte om vanuit alle
parochies van het bisdom bij te dragen aan meerdere goede doelen. Naast de actie
voor het Amphia Ziekenhuis was er ook een actie voor de Voedselbank in Breda.
Chrismamis 2020
Volgend jaar vindt de Chrismamis plaats op woensdag 8 april 2020 in de Heilige
Willibrordusbasiliek te Hulst.
Bron: Bisdom Breda; redactionele bewerking: Peter Vrancken

Wilt u ons kopij sturen? Graag.
Lees voor de zekerheid de spelregels in de disclaimer!!

■

Iedere donderdag in juni, juli, augustus en de eerste helft van september Is de
H.H. Petrus- en :Pauluskerk van 12.00 tot 16.00 uur voor belangstellenden
geopend voor bezichtiging, een stiltemoment en/of gebed. Kerkvrijwilligers zijn
aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

■

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 30 juni
75-ste keer Maria Ommegang in Bergen op Zoom. Lees hier meer over elders in
deze nieuwsbrief.

■

Zondag 14 juli, (11.00 uur)
Feestelijke Eucharistieviering ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van de
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 de toeristenkerken in
Dishoek, Vrouwenpolder en Zoutelande. U bent vanzelfsprekend van harte
welkom om te komen vieren in een van deze toeristenkerken.

Als je vreugde wilt vermenigvuldigen,
moet je haar delen!!

INFORMATIE H. MARIA PAROCHIE
website: www.rkwalcheren.nl
Openingstijden secretariaten
Parochiekern Middelburg
Maandag tot en met vrijdag
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Telefoon: 0118 - 612860
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4331 AA MIDDELBURG
secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl

Parochiekern Vlissingen
Maandag tot en met vrijdag
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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
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