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Feest en fietsen met Maria 

In de jaargang van een parochie zijn de kerkelijke feesten altijd hoogtepunten. Zo 

ook het feest van 15 augustus, het Feest van Heilige Maria Hemelvaart. Tot voor 
een aantal jaren een hoogfeestdag, als zondag gevierd en een vrije dag voor 
iedereen. 
 
 
In andere landen  hebben ze hem nog steeds in ere gehouden! Bij ons vieren we het in 
een weekend.  De vroegere parochie Aardenburg en de huidige geloofsgemeenschap is 
naar de feestdag vernoemd. Ook de vroegere parochie Eede droeg de naam. Sinds 
enkele jaren vormen we samen één parochie(kern). Daarom vieren we samen het feest 
van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart. 
 
 
Dat gebeurt dit jaar in het weekend van 17 en 18 augustus. En we maken er samen een 
bijzonder feest van. Op zaterdag 17 augustus vieren we om 19.00 uur de eucharistie in 
openlucht. Het  Pastoor Willy Martensplein wordt weer compleet ingericht als 
openluchtkerk. 
 
 
Een bijzondere plek, want in 1604 werd het katholieken verboden om te kerken. Pas 
tweehonderd jaar later, in 1804, mocht een loods op hetzelfde plein ingericht worden 
voor de eredienst. In 1850 startte men achter die loods met de bouw van de huidige 
kerk. Zo kwam er ruimte voor het kerkplein dat in 2013  zijn huidige naam kreeg. 
 
 
U bent van harte welkom! 
 

Lees ook de pagina’s 5 en 6! 
 



 

Vakantiefoto’s 2019 (deel 4) 

Wij vroegen abonnees om ons enkele mooie, interessante of opvallende 

vakantiefoto’s 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. 
 
Vorige week waren we in Keulen, waar de kathedraal natuurlijk een prominente 
trekpleister is. Maar op loopafstand van de Dom ligt nog een bijzonder kerkgebouw, de 
kerk van de Broeders en zusters van de monastischer gemeenschap van Jerusalem, 
ofwel de kerk Sankt Martin. 
 
In de kelder van deze kerk zijn na opgravingen resten uit de Romeinse tijd blootgelegd 
die iedereen kan bekijken. 
 
 
Foto’s: © Jeannette en Peter Vrancken 
 
 

 
De kerk van de Broeders en zusters van de monastischer gemeenschap van 
Jerusalem, ofwel de kerk Sankt Martin in Keulen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

 
Prachtig houtsnijwerk op het altaar van de kerk 

 
 

 
Tijd voor stilte en gebed 

 
 



 

 
Na opgravingen werden deze overblijfselen uit de Romeinse tijd zichtbaar 

 
Volgende week in deze serie:  Coventry
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ZONDAG 11 AUGUSTUS 2019 
VOORGANGER: PASTOOR LITJENS  

MUZIEK: MARCO VANDERLEE EN TIM ADRIAANSE 

 

 

 

 

 

FORT DEN HAAKWEG 44 - 4354 AE VROUWENPOLDER 
VOLDOENDE PARKEERGELEGENHEID 

(BETAALD PARKEREN / GEBÜHRENPFLICHTIGER PARKPLATZ) 

AANVANG 10.00 UUR 

EUCHARISTIEVIERING/EUCHARISTIEFEIER  

 



 

Donderdag 15 augustus: Maria Hemelvaart 

Op 15 augustus wordt in de katholieke kerk het feest van Maria Ten 

Hemelopneming gevierd. Maria is voor veel katholieken nog altijd een bron van 
troost en steun, getuige de talloze kaarsjes die overal in het land bij haar worden 
opgestoken. In de ons omringende landen is dit nog vaak een verplichte vrije dag, 
maar dat is in Nederland al een paar jaar niet meer het geval en zelfs het aantal 
kerken dat op 15 augustus een viering houdt is sterk aan het afnemen. 
 
De Toeristenkerk Vrouwenpolder gaat tegen deze trend in en opent donderdag 15 
augustus a.s. juist wel haar deuren voor een feestelijke viering voor de Nederlandse, 
Vlaamse en Duitse toeristen op Walcheren en de andere Zeeuwse eilanden, die door 
de werkgroep is opgezet. Iedereen is welkom om mee te vieren. De dienst begint om 10 
uur waarin extra veel Marialiederen worden gezongen. 
 
De Toeristenkerk Vrouwenpolder is, een beetje verscholen in het groen, te vinden aan 
de grote parkeerplaats aan de Fort Den Haakweg 44 in Vrouwenpolder. 
 
Bekijk ook de folder op de volgende pagina. 

 

 
‘De kroning van Maria, 1619. Olieverf op paneel van Abraham Bloemarert (1655, Gorinchem-
1651 Utrecht). Eigendom: Nederlandse provincie der Jezuïeten. Foto: © Jeannette Vrancken 
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DONDERDAG 15 AUGUSTUS 2019 

MARIA TEN HEMELOPNEMING 
VOORGANGER: FRANK MOL 

MUZIEK: MARIEL DUVEKOT  

 

 

 

 

 

FORT DEN HAAKWEG 44 - 4354 AE VROUWENPOLDER 
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WOORD- EN COMMUNIEVIERING  

http://www.facebook.com/TOERISTENKERKVROUWENPOLDER


 

‘Kunst aan de Kust’, Zoutelande 

De Rooms Katholieke Toeristenkerk Zoutelande doet dit jaar voor de tiende 

maal mee aan het Kunst aan de Kust evenement, waarbij verschillende 
kunstenaars in de unieke openluchtkerk hun creaties aan de bezoekers tonen. 
 
Kunst snuiven in Zoutelande, Meliskerke 
en omgeving. Het kan, want ook dit jaar 
is er een mooie route uitgezet waar u 
een verscheidenheid aan kunst kunt 
bezichtigen. Inspirerende kunstenaars 
stellen hun werk tentoon op idyllische 
plekjes, kerken en tuinen in ons mooie 
Zeeuwse kustlandschap. Al wandelend, 
fietsend of met de auto bezoekt u de 
verschillende tentoonstellingen en 
presentaties van uiteenlopende 
kunstenaars. 
 
 
Openingstijden 
De kerk wordt voor deze gelegenheid opengesteld op de volgende data en tijden: 
Donderdag 15 augustus 2019 14:00 - 20:00 uur 
Vrijdag 16 augustus 2019  10:00 - 17:00 uur 
Zaterdag 17 augustus 2019 10:00 - 17:00 uur 
 
Kijk voor meer informatie op www.kunstroutezoutelande.nl 

  

 
 
 
 
 
 
 

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.kunstroutezoutelande.nl/
http://www.kunstroutezoutelande.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 

Theresia Johanna Elisabeth (Trees) Verkleij-Streng op 31 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! 

 

 



 

Werken en bidden voor Vrede en Verzoening 
In ons land bestaat een netwerk van kerken die met elkaar verbonden zijn door 
een verleden van oorlog en geweld en samen ijveren voor vrede en verzoening. 
Ze zijn lid van de Internationale Coventrygemeenschap en hebben gemeen dat 
hun kerk door oorlogsgeweld is verwoest. De Abdij van Middelburg werd op 17 
mei 1940 grotendeels verwoest en na de oorlog hersteld. 
 
 
Tekst en foto: Han Bleyenbergh 
 
 
Het zichtbare teken van verbondenheid is het Cross of Nails. Een kruis van 
smeedijzeren nagels dat op een prominente plaats in de kerk hangt. De nagels of 
spijkers zijn afkomstig uit het dak van de in 1940 door de nazi’s verwoestte Kathedraal 
van Coventry in Engeland. Dat kruis is in de Nieuwe Kerk goed zichtbaar aan de 
zuidmuur bevestigd. Het ander teken van verbondenheid is het vrijdagmiddag gebed 
voor Vrede en Verzoening. 
 
In Middelburg vindt dit gebed elke vrijdag plaats om 13.00 uur in de Nieuwe Kerk 
en wordt voorafgegaan door het luiden van de klokken van de Lange Jan. 
Iedereen is welkom bij dit middag gebed. 
 
 
 
 
De werkgroep die deze wekelijkse 
gebedsdienst verzorgt, is op zoek naar 
nieuwe leden. Gestreefd wordt naar een 
brede samenstelling vanuit de kerken. 
Een beroep wordt gedaan op 
parochianen van de R.-K. Mariaparochie 
Walcheren om zich aan te sluiten bij de 
werkgroep. 
 
 
 
Heeft u belangstelling, kom dan 
vrijblijvend langs bij het vrijdagmiddag 
gebed. Heeft u interesse in de 
werkgroep, neem dan contact op met 
mevrouw Janny Metselaar. Zij is 
telefonisch bereikbaar via 0118-614616 
of mobiel 06-13759414. 
 
 
 

 
 
 

  

 

Ook in de zomermaanden verschijnt deze nieuwsbrief 

gewoon iedere week!! 



 

 

 
 
 
 
 

Vacature na vertrek pastoraal werkster Alida van Veldhoven 
razendsnel ingevuld 

De bisschop van Breda, mgr. dr. Jan Liesen, heeft de ontstane vacature in de 

Mariaparochie in Etten Leur door het vertrek van pastoraal werkster Alida van 
Velthoven naar de H. Maria Parochie Walcheren snel ingevuld. 
 
Op de dag dat Alida van Veldhoven in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen wordt 
geïnstalleerd, 15 september, wordt pastoor John v.d. Laer in de Lambertuskerk in Etten-
Leur geïnstalleerd. 
 
De installatieviering van Alida van Veldhoven begint om 10.00 uur. 
 

 

 

 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
Sinds 4 augustus 2019, wordt er elke zondag een Poolse Rooms- katholieke kerkdienst 
gehouden in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. Iedereen is daarbij van harte 
welkom. 

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

Expositie ‘Tekst en  beeld’. Een tentoonstelling in 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. Lees hier meer over elders in deze nieuwsbrief. 
 
■ Zondag 1 september 
 Jaarlijkse ‘Werelddag van gebed voor de zorg voor de schepping’. 
 
■ Zondag 8 september (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 (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. 
 

 
Als verwondering weg is, 

verdwijnt de dankbaarheid!! 



 

 

 

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. 
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