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Amateurkunstenaars exposeren in toeristenkerk Dishoek 

De drie Dorrestijnen , Bert, Joke en 

Marianne, met een zeker 
kunstenaarsgen in hun bloed, hebben 
besloten om de stoute schoenen 
maar eens aan te trekken en hun 
gezamenlijke werk te exposeren. 
 
Dit gaat gebeuren in de week van 22 tot 
en met 27 juli a.s. in de ruimte van de 
toeristenkerk in  Dishoek. U vindt de 
toeristenkerk aan de 
Westerscheldelaan. 
 
Bert heeft de kunstacademie gedaan en 
is de meest veelzijdige en ervaren 
kunstenaar/schilder van de drie. Hij 
exposeert ook grafisch werk en lino 
sneden. Joke en Marianne schilderen al 
jaren als hobby. 
 
Iedereen is van harte welkom om een 
kijkje te komen nemen in deze prachtige 
openluchtkerk, koffie en thee staan 
klaar. 
 
Openingstijden 
11.00 - 17.00  uur. Toegang vrij.  

      
 
 



 

Vakantiefoto’s 2019 (deel 1) 
Wij vroegen onze abonnees om enkele mooie, interessante of opvallende 
vakantiefoto’s in te sturen. Het moesten foto’s zijn van kerkgebouwen, beelden of 
andere religieus getinte opnamen. Bovendien heeft u de foto zelf gemaakt en 
daarop rusten geen rechten. 
 
U kunt nog steeds foto’s insturen met een korte begeleidende tekst en onder 
vermelding van naam en telefoonnummer naar onze redactie: nieuws@rkwalcheren.nl. 
 
De eerste foto komt uit Waveren, België, waar Peter Berkvens een mooi glas-in-
lood-raam fotografeerde in de plaatselijke Onze Lieve Vrouwekerk. 

 

 
 
Volgende week: de kathedraal van Perpignan (Frankrijk) 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

61E SEIZOEN 

WELKOM / WILKOMMEN 

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

 
WWW.FACEBOOK.COM/TOERISTENKERKVROUWENPOLDER 

 

 

ZONDAG 21 JULI 2019 

 
VOORGANGER: PASTOR IGNACE D’HERT  

MUZIEK: @LIPS VOCAL GROUP 

  

 

 

FORT DEN HAAKWEG 44 - 4354 AE VROUWENPOLDER 
VOLDOENDE PARKEERGELEGENHEID 

(BETAALD PARKEREN / GEBÜHRENPFLICHTIGER PARKPLATZ) 

AANVANG 10.00 UUR 

EUCHARISTIEVIERING/EUCHARISTIEFEIER  

 
 



 

 
 

 
 
 

 

Uitvaartverzorging H. Jobse  www.hjobse-uitvaart.nl 

0118 – 462205 

 

 

 

 

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 donderdagmorgen geopend en 
bereikbaar 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. 
 
Voor zeer dringende zaken of wanneer u dringend een pastor nodig heeft, kunt u 
telefonisch contact opnemen met: 06 53 63 71 30. 
 

http://www.hjobse-uitvaart.nl/


 

Hulpbisschop Mgr. Hoogenboom loopt Nijmeegse vierdaagse 

Mgr. Hoogenboom, hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht en Vierdaagse 

loper, vierde afgelopen zondag, 14 juli, voorafgaand aan de week van de 
‘Nijmeegse Vierdaagse’, voor de achtste keer in successie de H. Eucharistie in de 
Nijmeegse Sint Petrus Canisiuskerk. Diezelfde middag vierde mgr. Hoogenboom 
vervolgens met twaalf leden van de Pauselijke Zwitserse Garde (de Guardia 
Svizzera Pontificia) de Eucharistie. 
 
Naast mgr. Hoogenboom, die voor de dertigste keer meeloopt, neemt nog een 
Nederlandse bisschop deel: mgr. Mutsaerts (hulpbisschop van ‘s-Hertogenbosch) 
maakt zijn ‘Vierdaagse-debuut’. Ook één van de priesterstudenten van het Aartsbisdom 
Utrecht verscheen dinsdag aan de start van de Vierdaagse. 
 
De viering met de gardisten was evenals de vorige twee jaren in het Duits (in 2016 werd 
er Italiaans gesproken). Diaken Veldman (hoofd financiën van het Aartsbisdom Utrecht) 
assisteerde, één van de diakenstudenten van het Aartsbisdom Utrecht was acoliet. Na 
afloop van de viering was er gelegenheid tot nadere kennismaking onder het genot van 
een drankje. 
 
Tijdens de Internationale Vierdaagsemis ‘s ochtends had het A.M.D.G.-koor onder meer 
delen gezongen uit ‘Die Deutsche Messe’ van Fr. Schubert, het ‘Notre Père’ van A. 
Duruflé en ‘Verleih uns Frieden’ van F. Mendelssohn. Bij deze viering assisteerde 
diaken Dols (adjunct-econoom van het Aartsbisdom Utrecht). 
 
De twaalf leden van de Guardia Svizzera Pontificia lopen als militairen mee met het 
Zwitserse leger. Hun commandant neemt inmiddels voor de zevende keer deel, voor de 
overige elf gardisten is het de eerste Nijmeegse Vierdaagse. Bij de intocht op vrijdag 19 
juli zullen zij in ceremonieel tenue lopen. 
 
In 2015 ontmoette mgr. Hoogenboom een Zwitserse gardist, voorafgaand aan een 
audiëntie bij paus Franciscus. Hij raakte met deze gardist in gesprek over de 
Vierdaagse van Nijmegen (officieel: de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen 
Nijmegen), waaraan hij van plan was deel te nemen. Daarbij werd de afspraak gemaakt 
dat de leden van de Guardia Svizzera Pontificia die in 2016 aan de Vierdaagse zouden 
deelnemen, mgr. Hoogenboom aldaar zouden ontmoeten. Alle aanwezigen gaven na 
afloop aan deze ontmoeting voor herhaling vatbaar te vinden; inmiddels vierde de 
Utrechtse hulpbisschop voor het vierde jaar op rij de Eucharistie met de Zwitserse 
gardisten. 
 
De Zwitserse Garde is het enig overgebleven legeronderdeel van Vaticaanstad. De 
Garde is verantwoordelijk voor de bewaking van het Apostolisch Paleis, van de toegang 
tot Vaticaanstad en voor de toegang tot Castel Gandolfo, de zomerresidentie van de 
paus. Daarnaast is de Zwitserse Garde verantwoordelijk voor de persoonlijke veiligheid 
van de Heilige Vader. Het corps werd in 1506 door paus Julius II gesticht en is daarmee 
het oudste legeronderdeel van de wereld. Tot de Zwitserse Garde kunnen alleen 
Zwitserse, katholieke mannen toetreden. (Bron: encyclopedie op kro-ncrv.nl/katholiek) 
 
 

Bron: aartsbisdom Utrecht; redactionele bewerking: Peter Vrancken 



 

  

 

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 

Marie Josephine Elise Anne Pauline Edelenbosch-Linders op 12 juli 2019 

Klazien Villée-Rijk op 14 juli 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! 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrouweputje blijft toch bestaan 

Het bekende bedevaartsoord het Vrouweputje nabij ’s Heer Arendskerke is van 

de ondergang gered. De stichting die de bijzondere plek beheert, heeft nieuwe 
bestuursleden gevonden. Daarnaast is een aantal geldschieters benaderd voor 
financiële steun. 
 
De eigenaar van de grond, een boer, wilde het putje eigenlijk dichtgooien. En daarmee 
zou dan een plek verdwijnen, die nog steeds door veel bezoekers wordt aangedaan. Op 
zoek naar rust en stilte. 
 
Meest opvallende aspect van het Vrouweputje is de aanwezigheid van zoet water. 
Terwijl de rest van het gebied, De Poel, brak water levert. Er waren mensen, die aan 
dat zoete water geneeskrachtige eigenschappen toeschreven. 
 



 

Vacature eindelijk vervuld 

Hoera, driewerf hoera! Er is aanvulling gekomen in de persoon van Alida van 

Veldhoven om ons pastorale team te komen versterken. Na 2 jaar en 9 maanden is 

de vacature eindelijk vervuld! 

 

 

Deel in onze vreugde! 
  

 

De feestelijke presentatie van Alida van Veldhoven, aangesteld als lid van het team 

Boven de Schelde, zal plaatsvinden op zondag 15 september in de kerk van Onze 

Lieve Vrouw van de Rozenkrans in Vlissingen. Deze viering begint om 10.00 uur.  

 

Aansluitend aan de viering is er gelegenheid om kennis te maken met onze nieuwe 

pastoraal werkster. 

  

De leden van het pastorale team zouden graag zien, dat zoveel mogelijk gelovigen 

uit de beide parochies hun vreugde over deze aanstelling laten blijken door 

aanwezig te zijn bij de presentatieviering. 
 

pastor Wiel Hacking, teamleider pastores 

 
 
 
 
 

Opbrengst van de Caritascollecte in juli 

Traditioneel werd in het eerste weekeinde van juli de maandelijkse 

caritascollecte gehouden. De opbrengst was ditmaal voor lokale acties. 
 
Tijdens de viering in Zorgcentrum Ter Reede werd een bedrag van € 69.25 ingezameld. 
Tijdens de viering in de Onze Lieve Vrouwekerk werd € 177.05 ingezameld. Totaal werd 
dus in Vlissingen een bedrag van € 246.30 op de collecteschaal gelegd. 
 
Alle gulle gevers: hartelijk dank! 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ook in de zomermaanden verschijnt deze nieuwsbrief 
 

gewoon iedere week!! 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren op een artikel? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

 
 

 
 
 
 

 

 
 



 

 

 
 
 
 

Openstelling kerken 
■ Iedere donderdag in juli en augustus en de eerste helft van september Is de 

H.H. Petrus- en :Pauluskerk in Middelburg 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. 

 
■ Tot en met 13 september: iedere vrijdagmiddag van 14.30 uur tot 17.00 uur is de 

Onze Lieve Vrouwekerk In Vlissingen voor publiek open  gesteld. Er is gelegen-
heid de kerk de bezichtigen, maar ook ruimte voor het aansteken van een 
kaarsje, een gebed of een moment van stilte. Kerkvrijwilligers zullen eventuele 
vragen beantwoorden. 

 
■ Woensdag 7 augustus (14.00 uur) 

Meezingmiddag in de historische kerk van Oost-Souburg aan het Oranjeplein ter 
gelegenheid van 75 jaar Slag om de Schelde. Thema: Vrede en veiligheid. U 
leest er in de volgende nieuwsbrief meer over. 

 
■ Donderdag 14 (14.00-20.00 uur, vrijdag 15 en zaterdag 16 augustus (10.00-

17.00 uur) 
 De toeristenkerk Catharina in Zoutelande doet ook dit jaar weer mee aan de 

kunstroute Zouteland. 
 
■ 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. 

 
■ Zondag 15 september 2016 (10.00 uur) 

Mevrouw Alida van Veldhoven zal tijdens de eucharistieviering in de Onze Lieve 
Vrouwekerk in Vlissingen worden geïnstalleerd als pastoraal werkster van de H. 
Maria Parochie Walcheren en de H. Pater Damiaanparochie. Na afloop van deze 
viering is er gelegenheid persoonlijk kennis te maken met de nieuwe pastoraal 
werkster. 

 
 

 
 

De weg naar geluk is ongeplaveid, 
vol met gaten en kuilen!! 



 

 

 

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

 

Openingstijden secretariaten 
 
Parochiekern Middelburg 
Dinsdag en donderdag 
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

 

Let op: gedurende de maanden juli en augustus gelden 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. 
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