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Vakantie 
 
 

God geef mij een hart dat open gaat 

dat kan luisteren naar de vogels 

dat mij de glinstering van het water doet zien 

de wind  doet gevoelen 

een hart dat uitziet 

naar andere mensen 

een andere horizon… 

 
 
U allen: een goede vakantie gewenst! 
 
 
 
Namens  het pastorale team, 
Ria Mangnus 
 
 
 
 
 



 

61E SEIZOEN 

WELKOM / WILKOMMEN 
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ZONDAG 30 JUNI 2019 
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0118 – 462205 

 
Gezinsdag aan Zee: God ontmoet je in het nu! 

Op zaterdag 6 juli is er een gezinsdag in de strandkerk van Cadzand, op 

steenworpafstand van het strand en de zee. 

God kan ons maar op één moment nabij zijn: nu. Gisteren is geweest en morgen is er 
nog niet. Hij geeft Zijn genade op dit moment, ook als het leven tegenzit. Vaak zien we 
pas als we terugkijken dat Hij ons gedragen heeft. 
 
Marie-José van den Heuvel is een jonge veearts, getrouwd en woont in Cadzand. Zij 
heeft zich in dit onderwerp verdiept en zal hierover spreken, ook uit eigen ervaring. Met 
de kinderen doen we een speurtocht op het strand, gaan gezellig barbecueën en vieren 
samen ons geloof tijdens een mooie Eucharistieviering. Voor de allerkleinste kinderen is 
er een crèche. De basisschoolkinderen gaan in de ochtend naar een boerderij (met 
koeien) en 's middags een gezinsspeurtocht doen op het strand. De tieners hebben een 
uitdagend programma dat is opgezet in samenwerking met Life Teen. 

Het programma is van 10.00-18.00. Deelname kost 20 euro per echtpaar, kinderen 
gratis. Dit is inclusief een lunch en barbecue. Het adres is: Strandkerk, Noorddijk 2, 
4506 JE Cadzand. 
 
Meer informatie 
Meer info en opgave: www.gezinengeloof.nl/gezinsdag of mail naar: 
gezin@bisdombreda.nl 

http://www.hjobse-uitvaart.nl/
http://www.gezinengeloof.nl/gezinsdag
mailto:gezin@bisdombreda.nl


 

Basiscursus Gregoriaanse zang in Terneuzen 

Het Sint Franciscuscentrum organiseert in het voorprogramma van de 

bisdombedevaart van oktober 2019, ook in Terneuzen een basiscursus 
'Gregoriaanse zang'. De cursusdata zijn: 30 augustus, 13 en 27 september. 
U bent hiervoor van harte uitgenodigd. 
 
 
Voor wie 
Het gaat hier om een korte laagdrempelige basiscursus, bedoeld voor zangers die zich 
graag verder in het gregoriaans willen verdiepen en/of voor allen die er graag kennis 
mee maken. Er zijn geen toelatingseisen; iedere geïnteresseerde is welkom, beginners 
als mensen die al jaren zingen kunnen hun hart ophalen. 
 
Achtergrond 
Gregoriaans is ontstaan tussen ruwweg 300 en 1100 na Christus. Het is eenstemmige 
liturgische zang van de Westerse Kerk op Latijnse tekst. 
In de basiscursus leert u het gregoriaanse notenschrift lezen, zingen en (verder) 
interpreteren. 
 
 
De cursus kent een theoretisch gedeelte maar er zal ook veel gezongen worden. Er zal 
aandacht zijn voor notatie, liturgie, geschiedenis van het gregoriaans en praktische 
stemvorming. 
 
 
Wanneer en waar 
De cursus vindt plaats op de vrijdagavonden 30 augustus, 13 en 27 september in de 
R.K. Emmaüskerk, Alberdingk Thijmstraat 2 in Terneuzen van 19.30 uur - 21.30 uur. 
 
 
Docent 
De leiding is in handen van Jan Schuurmans, diocesaan medewerker kerkmuziek. 
 
 
Aanmelden en kosten 
U kunt zich aanmelden via de website van het Sint Franciscuscentrum. Aan de avonden 
zijn geen kosten verbonden, een vrijwillige bijdrage is welkom. 

 
Bron: Sint Franciscuscentrum 

 
 
 
 

 

 

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

 
 

https://sintfranciscuscentrum.nl/vorming/basiscursus-gregoriaanse-zang-nu-ook-in-terneuzen


 

Afscheid 

Op 30 juni is het zover, dan neem ik, na ruim 10 jaar, afscheid als pastoraal 

werker in en van de Sint Norbertusparochie. Zoals dat meestal gaat bij een 
afscheid: met een lach en een traan, met veel dankbaarheid en een beetje spijt. 
 
Ik ben dankbaar voor de mooie ontmoetingen die ik in de afgelopen 10 jaar heb mogen 
hebben: met ouders van dopelingen, bijvoorbeeld. De openheid in de gesprekken, de 
verwondering en de zorg rondom de geboorte van een kind, het soms vage gevoel dat 
God hier iets mee te maken zou kunnen hebben, de ervaring dat je er niet alleen voor 
staat. Ik ben ook dankbaar dat ik enkele volwassenen heb mogen begeleiden naar hun 
doop, dat ik samen met hen een stukje van een weg heb mogen afleggen, zoekend, 
twijfelend en intussen mooie dingen ontdekkend over wat geloven voor een mens kan 
betekenen. Ook ben ik graag voorgegaan bij uitvaartdiensten. Steeds weer heb ik me 
verwonderd over het vertrouwen dat me werd geschonken door de treurende families 
en daar ben ik dankbaar voor. Juist bij deze knooppunten in het leven van een mens, bij 
geboorte en dood, worden we geconfronteerd met de grote vragen van het leven. Vaak 
verontschuldigde men zich: ,,We zijn niet zulke kerkgangers hoor.’’ Toch ontstond er 
openheid naar de troost in het geloof dat er ‘Meer’ is, dat de Eeuwige ons niet loslaat. Ik 
vond het heel bijzonder dat ik in deze moeilijke momenten dichtbij mocht zijn en de 
troostende beelden en verhalen mocht doorgeven. 
 
Ik heb genoten van de contacten met de vele kinderen die ik, samen met de uitstekende 
werkgroepen, heb mogen voorbereiden op hun Eerste Heilige Communie en het Heilig 
Vormsel. Van hen zijn er weinig echt kerkelijk betrokken geworden, maar ik hoop dat ze 
zich iets blijven herinneren van het Heilige dat hen in het sacrament is aangereikt. 
Heel inspirerend waren voor mij de ontmoetingen en gesprekken met volwassenen die 
op allerlei manieren naar geloofsverdieping zochten. We bezochten het Catharijne-
convent, het Bijbels Museum, beeldenpark Middelheim en het museum in Dordrecht. 
Via schilderijen, iconen en beeldhouwwerken ontdekten we samen diepere inzichten 
over waar het in het leven ten diepste om gaat. Met één groep in het bijzonder ben ik, 
samen met Inge, al meer dan 3 jaar ‘Op reis in het Land van geloven’. Een prachtige 
reis, via ‘de vallei van verhalen’ en ‘het dal van diepe duisternis’, zijn we inmiddels bijna 
aangekomen aan het eindpunt van onze spirituele tocht. Ook al gaat het om een reis 
die nooit echt afgelopen is, ik zal deze reis en deze reisgenoten missen. 
Natuurlijk was niet alles perfect in de voorbije jaren. Ik ben me er van bewust dat ik ook 
vaak tekortgeschoten ben. Ik had zoveel meer mensen aandacht willen geven, hen 
vaker willen bezoeken. Het is ook jammer, maar niet te vermijden, dat het niet met 
iedereen in de parochie heeft ‘geklikt’. Een Hollander in Brabant, dat is vragen om 
moeilijkheden. Van beide kanten zullen er zaken zijn, waar we nooit aan hebben 
kunnen wennen. Het spijt me dan ook als ik mensen heb gekwetst of tekort heb 
gedaan. Het was nooit mijn bedoeling. 
 
Dank voor het goede dat u mij hebt gegeven, het verdriet en de vreugde die u met mij 
hebt willen delen, dank voor de verbondenheid die ik heb mogen ervaren. Ik wens u 
allen vrede en alle goeds! 
 
Pastor Els Ettes 

 
Bron: parochieblad Norbertusparochie, Roosendaal 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 uit het Belgische 
Wavergem, vanaf Texel, Coventry in Engeland en het Duitse Keulen. Doet u ook mee?? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beperkte openingstijden secretariaten in Middelburg en 
Vlissingen 

In de vakantiemaanden juli en augustus zijn de secretariaten van de 

parochiekernen Middelburg en  Vlissingen beperkt geopend. 
 
Het secretariaat in Middelburg is alleen op dinsdag- en vrijdagmorgen geopend 
van 09.30 tot 11.30 uur. Het secretariaat in Vlissingen is 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 of wanneer u dringend een 
pastor nodig heeft, kunt u telefonisch contact opnemen met: 06 53 63 71 30. 
 

 
 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

  

 

Voor ongeveer 2 euro per 
week kunt u op deze plaats 

adverteren 
Info: Herman Maas 

0118 – 430377 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

Lief en leed 

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

Overleden 

Karel Blaha op 21 juni 2019 

Sophia Boudens op 23 juni 2019 

 

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! 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren op een artikel? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

 
 

 
 
 
 

 

 
 



 

 

 
 

 
 
■ 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 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. 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. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Kennis bezitten geeft 2 voordelen: 
men oordeelt minder en men oordeelt beter!! 



 

 

 

INFORMATIE H. MARIA PAROCHIE 
website: www.rkwalcheren.nl 

 

Openingstijden secretariaten 
 
Parochiekern Middelburg 
Dinsdag en vrijdag 
09.30-11.30 uur  
Telefoon: 0118 - 612860 
Lombardstraat 1 
4331 AA  MIDDELBURG 
secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl 
 
 
Parochiekern Vlissingen 
Woensdag en 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

 

Gedurende de maanden juli en augustjus zijn er 
aangepaste openingstijden van de parochiesecretariaten! 

 
 
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. 
 

 
12-21-375 

http://www.rkwalcheren.nl/
mailto:secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl
mailto:secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl
mailto:pastores@rkwalcheren.nl
mailto:nieuws@rkwalcheren.nl

