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Morgen en zondag collecteert Caritas weer 

Komende zaterdag en zondag houdt Caritas weer de maandelijkse collecte. 

 
Tekst: Helène Kouwenhoven 
 
 
De collecte in Vlissingen is bestemd voor het Noodfonds. Het fonds is opgericht door 
de Raad van Kerken. Op dit fonds kan een beroep worden gedaan voor individuele 
ondersteuning. Om daarvoor in aanmerking te komen is een doorverwijzing door 
bijvoorbeeld het maatschappelijk werk nodig. 
 
 

In Middelburg wordt gecollecteerd voor Schuldhulpmaatje. Schuldhulpmaatje helpt 
mensen met schuldenproblematiek. Schuldenproblematiek werkt erg ontwrichtend in 
het leven van mensen, zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Mensen die bij 
SchuldHulpMaatje komen hebben vaak al een lange weg achter zich. Een Maatje helpt 
mensen hun financiën weer onder controle te krijgen en weer zelfredzaam te worden. 
Een SchuldHulpMaatje biedt perspectief en helpt mensen zelf weer de balans te vinden 
tussen wat er aan geld binnenkomt en wat er uitgegeven wordt. 
 
 
SchuldHulpMaatje is een vrijwilligersorganisatie. Om het werk mogelijk te maken 
is financiële ondersteuning nodig. Daar willen we met deze collecte aan 
bijdragen. 



 

Vakantiefoto’s 2019 (deel 3) 

Wij vroegen abonnees om ons 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. Door inzending verklaart u zich hiermee akkoord. 
 
 
Tekst en foto’s: © Peter Vrancken 
 
 
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 Duitse Keulen met zijn fraaie maar ook drukbezochte 
Dom als markant herkenningspunt. Op loopafstand van het Centraal Station staat deze 
kruiskerk. De bouw ervan startte in 1248 en werd, na een langdurige stilstand, eerst in 
1880 als neogotische kerk geopend. 
 
Mensen die de Dom regelmatig bezoeken weten, dat er altijd wel steigers te ontwaren 
zijn. Renoveren, steeds maar renoveren voor behoud van dit prachtige Godshuis. 
 
 
 

 
 
 

 
Kijk verder op de volgende pagina. 
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Prachtig houtsnijwerk ontbreekt niet in de Dom van Keulen 
 
 
 
 

 
Het is 11.30 uur. Mensen wachten op de eucharistieviering die om 12.00 uur begint. 
 



 

 
Een mannenkoor luistert de Messe van 12.00 uur op. De kerk zit vol! 
 
 
 

Volgende week: Er is meer dan alleen de Dom in Keulen.

 
 
 
 
 
Poolse vieringen in Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen 

Met ingang van komende zondag, 4 augustus 2019, zal er voortaan iedere 

zondag in  de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen een eucharistieviering in de 
Poolse landstaal plaatsvinden. 
 
Het initiatief voor deze wekelijkse eucharistieviering kwam uit de Poolse gemeenschap 
die in Vlissingen woonachtig is.  Het parochiebestuur werkte welwillend aan dit initiatief 
mee. 
 
Iedereen is van harte welkom! 
 
 

 

 

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

 



 

 

 

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. 
 

 
 
 

 

Ook in de zomermaanden verschijnt deze nieuwsbrief 

gewoon iedere week!! 

 

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 4 AUGUSTUS 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  

 
 
 



 

   

 

Voor ongeveer 2 euro per 
week kunt u op deze plaats 

adverteren 
Info: Herman Maas 

0118 – 430377 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

Diakens Bisdom Breda bezoeken ontmoetingsdagen in 
Suriname 

Vijf diakens van het Bisdom Breda reizen morgen, zaterdag 10 augustus, af naar 

Bisdom Paramaribo voor een tiental ontmoetingsdagen. Samen met hun partners 
verblijven zij van 10 tot en met 20 augustus in Suriname voor een programma van 
voor ontmoeting, studie en uitwisseling. Rector Schnell zal de diakens 
vergezellen op deze reis. 
 
‘Meer dan een tegenbezoek’ 
De reis volgt op een eerdere ontmoeting van diakens uit het Bisdom Paramaribo aan 
het Bisdom Breda. In september 2017 waren drie diakens uit Suriname voor een 
programma van voortgezette pastorale vorming in Nederland. Maar deze reis is ,,meer 
dan een tegenbezoek’’, verzekert bisdommedewerker Jos de Kreek. Voor het bisdom is 
hij betrokken bij de opzet van diverse projecten. Het Bisdom Paramaribo heeft een 
gevarieerd programma opgezet voor de diakens en hun partners. Vanuit zijn 
projectenwerk reist De Kreek met de diakens mee. 
 
‘Nuttig en aangenaam’ 
De Kreek ziet uit naar de ontmoetingen, die volgens hem zowel nuttig als aangenaam 
zullen zijn: ,,We hopen dat we de band tussen de twee bisdommen verder kunnen 



 

verstevigen door nieuwe persoonlijke verbindingen te leggen en concrete 
aanknopingspunten vinden om samen projecten uit te voeren. Ik denk dat we veel van 
elkaar kunnen leren. Samen komen we verder, als we elkaar inspireren en samen ons 
geloof verdiepen.’’ 
 
Uitwisselingen 
De band tussen beide bisdommen bestaat al geruime tijd. Diaken Co van Bekkum 
werkte een lange periode in Paramaribo. Hij staat mede aan de wieg van de 
diakenopleiding in Suriname. Priester- en diakenopleidingscentrum Bovendonk van 
Bisdom Breda ondersteunt de opleiding ter plekke. En recent zijn er meer uitwisselingen 
geweest. Na de diakens die in 2017 het Bredase hebben bezocht, heeft bisschop 
Liesen op uitnodiging van bisschop Choennie in Suriname een reeks lezingen gegeven 
over de Evangeliën. Ook vergezelde mgr. Liesen bisschop Choennie tijdens diens 
deelname aan de presynode in Guyana. Deze samenkomst van bisschoppen was een 
voorbereiding op de buitengewone bisschoppensynode over het Amazonegebied die in 
oktober 2019 in Rome wordt gehouden. 
 
Weblog 
Tijdens de ontmoetingsdagen zullen reisverslagen en foto’s worden gemaakt. Deze 
worden op deze speciaal ingerichte pagina bijgehouden op de website van het Bisdom 
Breda. Voor de duur van de reis is deze pagina rechtstreeks vanaf de homepage te 
bereiken. 
 

Bron: Bisdom Breda; redactionele bewerking: Peter Vrancken 
 

 
 
 

https://www.bisdomvanbreda.nl/category/diakenreis-suriname-2019/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren op een artikel? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

 
 

 
 
 
 

 

 
 



 

 

 
 
 

Openstelling kerken 
■ Iedere donderdag in 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. 

 
■ Iedere zondag in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen  (15.00 uur) 

Od 4 sierpnia 2019 zapraszamy na Mszę Świętą po polsku w każdą niedzielę o godzinie 
15:00. 
Met ingang van 4 augustus 2019, zal er elke zondag een Poolse Rooms katholieke 
kerkdienst gevierd worden in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. U bent van harte 
uitgenodigd. 

 
■ 5 tot en met 10 augustus  (dagelijks van 11.00-17.00 uur) 

Expositie ‘Tekst en  beeld’. Een tentoonstelling inde  toeristenkerk Dishoek, waarbij in 
alle kunstwerken tekst ontstaat uit beeld of andersom. 

 
■ 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. 

 

 
 

Geld opent vele deuren, 
behalve die van het  paradijs!! 



 

 

 

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 maand 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. 
 

 
12-21-443 
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