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Bloemengroep in Middelburg trotseert de hitte

Ondanks de extreme temperaturen ging de bloemengroep van de H.H. Petrus- 

en Pauluskerk ook gistermiddag gewoon aan de slag. Met bijna 40 graden op de 
thermometer was het resultaat weer prachtig. 

 

 
Foto: Nicolette Meulenbroek 



 

Vakantiefoto’s 2019 (deel 2) 

Wij vroegen abonnees om ons enkele mooie, interessante of opvallende 

vakantie-foto’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. Door inzending verklaart u zich hiermee akkoord. 

 
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. 
 
 
Ditmaal komen de foto’s uit het Zuid Franse Perpignan. Daar staat de Cathedrale St-
Jean. Het is een fraaie kathedraal, maar echt bijzonder is de houten Crucifix uit de 
14de of 15de eeuw. Die maakt dit godshuis echt bijzonder. Hij staat in de kapel, 
rechts van de kerk (je gaat rechts de kerk uit en stapt er dan zo naar binnen). 
 
Het hoofd van Christus buigt ieder jaar, zegt men, een beetje verder door en als 
zijn hoofd zijn schouder raakt, breekt het einde der tijden aan! Zegt men. 
 
De klokkentoren is bijzonder, maar de binnenkant van deze kathedraal is echt mooi, 
veel pracht en praal en grote muurschilderijen die nog in prima staat zijn. Zeker een 
bezoek waard wanneer u in  de buurt bent! 
 
 
 

 
De prachtige kathedraal van Perpignan 
 

Inspirerende lichtjes in de kathedraal 
 

 
 
 
 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

 
Twee zusjes uit Oost-Souburg steken in de kathedraal een lichtje aan voor hun in 2012 en 2018 
overleden overgrootoma’s. 
 
 

Volgende week: Keulen

 
 



 

 

 

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/


 

61E SEIZOEN 

WELKOM / WILKOMMEN 

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

 
WWW.FACEBOOK.COM/TOERISTENKERKVROUWENPOLDER 

 

 
 

ZONDAG 28 JULI 2019 
 

VOORGANGER: ED VISSER 

MUZIKALE BEGELEIDING: PAULINE KOCKX   

  

 

 

FORT DEN HAAKWEG 44 - 4354 AE VROUWENPOLDER 
VOLDOENDE PARKEERGELEGENHEID 

(BETAALD PARKEREN / GEBÜHRENPFLICHTIGER PARKPLATZ) 

AANVANG 10.00 UUR 

WOORD- EN COMMUNIEVIERING  

 
 
 



 

Cijfers inkomsten en uitgaven parochies over het jaar 2017 
gepubliceerd 

De cijfers over de inkomsten, 

uitgaven en bijdragen per gever van 
de Rooms-Katholieke parochies over 
2017 zijn bekend. Uit deze cijfers 
blijkt dat de inkomsten van de 
parochies over de gehele linie in dat 
jaar met 3,1 procent zijn gedaald. De 
opbrengst van Actie Kerkbalans is 
met 2,2 procent gedaald tot 47 
miljoen euro. Deze daling is iets 
groter dan in 2016. 

 

 

De inkomsten van parochies bedroegen in 2017 in totaal € 141 miljoen. Deze inkomsten 
bestaan voor 60 procent uit inkomsten ‘levend geld’, wat een optelling is van de 
bijdragen aan Kerkbalans, de collecten voor de eigen kerk en de vergoedingen voor 
kerkelijke diensten. De overige inkomsten (40 procent) zijn afkomstig uit bezittingen en 
beleggingen. 
 
De inkomsten levend geld bedroegen bijna € 85 miljoen (tegen € 87 miljoen in 2016). 
Ruim de helft van deze inkomsten wordt gerealiseerd door de geldwerving in het kader 
van Actie Kerkbalans. Deze inkomsten zijn in 2017 met € 1 miljoen (-2,2 procent) 
gedaald tot bijna € 47 miljoen. De inkomsten van de parochies uit bezittingen en 
vermogen zijn met ruim € 2 miljoen gedaald (-3,7 procent). 
 
In totaal zijn de inkomsten van de parochies in 2017 met € 4,5 miljoen gedaald, een 
daling van 3,1 procent in vergelijking met het jaar ervoor. Deze daling is groter dan die 
in 2016 (-1,3 procent) en 2015 (-2,5 procent). 
 
Uitgaven 
De totale uitgaven van de parochies waren in 2017 ruim € 153 miljoen; deze uitgaven 
zijn in vergelijking met 2016 aanzienlijk gedaald, namelijk met bijna € 5 miljoen. Over de 
hele linie dalen de uitgaven, maar met name daalden de uitgaven voor gebouwen, 
namelijk met € 2,3 miljoen. In totaal hadden de parochies in 2017 een tekort van € 12 
miljoen (8,6 procent van de inkomsten), dat ten laste van het vermogen en de 
voorzieningen is gebracht. Dit tekort is ongeveer gelijk aan dat in 2016. 
 
‘Als je geeft om je kerk, geef dan voor je kerk!’ 
Van katholieke huishoudens draagt zo’n 31 procent bij aan Actie Kerkbalans, dat is 1 
procentpunt lager dan in het voorafgaande jaar. Van deze 31 procent katholieken die 
daadwerkelijk een kerkbijdrage hebben gegeven, is de gemiddelde Kerkbalans-bijdrage 
van € 40 per gever, ofwel circa € 88 gemiddeld per huishouden dat deelneemt aan de 
actie. Deze bedragen per gever en per gevend huishouden zijn iets hoger dan in 2016. 

Klik hier voor een overzicht van alle cijfers. 

Bron: rkkker.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2019/07/notitie-cijfers-kerkbalans-RKK-2017.pdf


 

 
  

 

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 

Johannis Jacobus van ‘t Westeinde op 18 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! 

 



 

Nederlandse bisschoppen publiceren vertaling van Christus 
vivit 

Het document ‘Christus vivit’ (Christus leeft) van paus Franciscus is in het 

Nederlands verschenen. De tekst, een postsynodale exhoratie, is een schrijven 
van de paus naar aanleiding van de synode over jongeren, het geloof en de 
onderscheiding van de roeping. Deze synode werd in oktober 2018 gehouden in 
Rome. 
 
Officiële vertaling 
,,Hij is onze hoop en de mooiste jeugd van deze wereld. Alles wat Hij aanraakt, wordt 
jong, wordt nieuw, vult zich met leven. Daarom zijn de eerste woorden die ik tot iedere 
christelijke jongere wil richten: Hij leeft en wil dat jij leeft!’’ 
 
Met deze woorden begint paus Franciscus de exhortatie. De officiële vertaling van het 
document is nu beschikbaar als uitgave van de serie Kerkelijke Documentatie van de 
Nederlandse bisschoppenconferentie. 
 
‘Het beste van jezelf geven’ 
In de uitgave van Kerkelijke Documentatie nr. 1 2019 is een extra tekst opgenomen die 
interessant is voor jongeren en werkers in het jongerenpastoraat, maar ook voor alle 
liefhebbers van sport. Het betreft het document ‘Dare il meglio di sé’, (Het beste van 
jezelf geven), van het dicasterie voor Leken, Gezin en leven. Hierin wordt een katholiek 
perspectief gegeven op sport in relatie tot de menselijke persoon, met aandacht voor de 
positieve aspecten van sport maar ook voor de risico’s en negatieve kanten daarvan. 
 
Bestellen 
De twee teksten vormen samen een ruim 200 pagina’s tellende uitgave van Kerkelijke 
Documentatie. De prijs bedraagt € 15,00 inclusief verzendkosten, exclusief 
behandelkosten van € 1,10. 
 
Bestellen kan via het bisdom Breda: 076 – 522 34 44, dagelijks telefonisch bereikbaar 
tot 12.30 uur. Per e-mail: stuur een mail naar bestel@rkk.nl met in het bericht uw naam, 
volledige adresgegevens en het aantal exemplaren dat u wilt bestellen. Per post kan dat 
via: Bisdom Breda, Postbus 90.189, 4800 RN Breda. 
 

 
Bron: Bisdom; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 
 
 
 
 
 

 

 

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

 
 
 
 

https://www.rkkerk.nl/publicaties/kerkelijke-documentatie/
https://www.rkkerk.nl/publicaties/kerkelijke-documentatie/
mailto:bestel@rkk.nl


 

 

 
 
 
 
 
 

Foto’s in de nieuwsbrief 
We zijn altijd blij, wanneer lezers ons foto’s sturen. Want beeldmateriaal verfraait de 
nieuwsbrief en vaak zeggen beelden meer dan woorden. Maar  -vooral gedwongen 
door (Europese) wetgeving-  moeten we wel enkele spelregels hanteren. En omdat het 
daar nogal eens misgaat, noemen we die spelregels hieronder. Want ook wij begrijpen, 
dat het úiterst vervelend is, wanneer een foto niet wordt geplaatst. 
 
Waar moeten foto’s aan voldoen? 

1. Ze zijn altijd rechtenvrij en degene die foto’s aanlevert, verklaart dat ook 
uitdrukkelijk; 

2. De naam van de fotograaf wordt altijd gemeld; 
3. Fotomateriaal wordt altijd in hoge resolutie en onbewerkt aangeleverd; 
4. Wanneer minderjarigen op een foto staan, moet ook een schriftelijke en 

ondertekende verklaring van de ouders worden ingeleverd, waaruit blijkt dat zij 
geen bezwaar hebben tegen het maken en publiceren van de foto. 

 
Eindredactie 
 
 



 

 
 
 
 

Meezingmiddag '75 jaar Slag om de Schelde' 7 augustus 2019 
 
 

 
 
 

Op woensdag 7 augustus organiseert de Christelijke ouderenorganisatie PCOB 

Souburg Ritthem in samenwerking met de PKN Souburg, een meezingmiddag in 
het kader van 75 jaar Slag om de Schelde. Thema van de te zingen liederen is 
'Vrede en Veiligheid'. 
 
Bijzonderheden 

• Gastspelers zijn de heer K. de Boon op de vleugel, mevrouw N. de Boon op viool 
en mevrouw J. Lous op het orgel; 

• De heer P. Wisse verzorgt een lezing over de geschiedenis van de Slag om de 
Schelde; 

• Locatie: Kerk aan het Oranjeplein in Oost-Souburg; 
• Aanvang: 14.00 uur; 
• De toegang is gratis. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Ook in de zomermaanden verschijnt deze nieuwsbrief 

iedere week!! 

 

https://www.vlissingen.nl/uploads/pics/Logo_75_jaar_Slag_om_de_Schelde_zonder_tekst_01.jpg
https://www.pcob.nl/uw-afdeling/souburg-ritthem
https://www.pcob.nl/uw-afdeling/souburg-ritthem
https://www.vlissingen.nl/toerist/kunst-cultuur-en-historie/vlissingen-75-jaar-slag-om-de-schelde.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 meer over elders in deze nieuwsbrief. 

 
■ 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. 

 
 

 
 

Zelfs door het oog van de naald 
kan men de hemel zien!! 



 

 

 

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. 
 

 
12-21-431 

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

