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Nationale Indiëherdenking 2019 

Gisteren, donderdag 15 augustus, werd in Den Haag bij het nationale Indië-

monument de nationale Indiëherdenking gehouden. De Japanse capitulatie op 15 
augustus 1945 betekende het einde van de tweede wereldoorlog. In Vlissingen 
werd gisteravond voor de eerste maal een Indiëherdenking gehouden. 

Herinneringssteen bij het nationaal Indiëmonument.     Foto: © Jeannette Vrancken



 

Vakantiefoto’s 2019 (deel 5) 

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. 
 
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: Han Bleyenbergh              Foto’s: Leo Speckens 
 
 

 
De herbouwde kerk in Coventry 
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Interieur van de herbouwde kerk in 
Coventry 

 

De buitenzijde van de herstelde kerk 
 
 

 
 
 

Het zichtbare teken van 
verbondenheid is het Cross of Nails. 
 
Het kruis van smeedijzeren nagels (foto) 
hangt op een prominente plaats in de 
kerk in Coventry. 
 
Een soortgelijk kruis is in de Nieuwe 
Kerk in Muiddelburg goed zichtbaar aan 
de zuidmuur bevestigd. De nagels of 
spijkers zijn afkomstig uit het dak van de 
in 1940 door de nazi’s verwoeste 
Kathedraal van Coventry in Engeland 
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 middaggebed. 
 

Volgende week in deze serie: Bielefeld (Duitsland) 



 

 

 

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/
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SchuldHulpMaatje is op 
zoek naar jou, 
HELP ONS HELPEN!!! 

 
 
Steeds meer mensen worstelen met hun financiën. Maar liefst 1 op de 5 
huishoudens in Nederland heeft er mee te maken. Op Walcheren is dat niet 
anders. Mensen komen er zelf niet meer uit, ze hebben iemand nodig die met hen 
meedenkt, praktische hulp geeft en aanmoedigt en niet oordeelt. De Maatjes van 
SchuldHulpMaatje Middelburg doen dat.  
 
Terwijl we weten dat zoveel mensen hulp zouden kunnen gebruiken blijkt het toch 
steeds weer erg moeilijk om deze mensen te bereiken. Men schaamt zich voor de 
financiële problemen, de drempel om hulp te vragen is hoog…… Wie zijn geldzaken op 
orde heeft kan weer genieten van het leven. Dat gunnen we iedereen.  
 
Wat zoeken wij? 
Wij zijn op zoek naar iemand die als vrijwilliger 1 jaar (of langer) tijd en deskundigheid 
beschikbaar wil stellen om ons te helpen met onze PR en communicatie. Ben jij een 
echte netwerker die het een uitdaging vindt om relaties op te bouwen en te 
onderhouden? 
Ben jij bovendien iemand die creatief en sociaalvaardig is in woord en pen en handig is 
met sociale media? En die anderen weet te enthousiasmeren?  
 
Wil jij SchuldHulpMaatje helpen om anderen te helpen om ook financiële vrijheid te 
ervaren? Reageer dan op deze oproep en meld je aan bij shmmiddelburg@gmail.com . 
Misschien heb je eerst nog vragen. Dan kun je terecht bij Helène Kouwenhoven, 
voorzitter Caritas Walcheren. 
 
Want alleen sámen lukt ‘t….. 
 
 
 
SchuldHulpMaatje helpt mensen die met schuldenproblematiek te maken hebben. 
Begonnen als initiatief van 5 Middelburgse kerken, waaronder de H. Maria Parochie, 
was SchuldHulpMaatje tot nu toe vooral actief in de Gemeente Middelburg. Inmiddels 
heeft een protestantse Vlissingse kerk zich bij het initiatief aangesloten. Met instemming 
van de Gemeente Vlissingen gaat Schuldhulpmaatje nu ook van start in deze 
gemeente. 
 
 
 
 

 

Ook in de zomermaanden verschijnt deze nieuwsbrief 

gewoon iedere week!! 

 

mailto:shmmiddelburg@gmail.com


 

Nieuwe pastoraal werkster Alida van Veldhoven 
 
,,Snel pastorale contacten leggen, mensen verbinden’’ 

Over iets meer dan 2 weken begint Alida van Veldhoven met veel enthousiasme 

aan haar taak als pastoraal werkster in de H. Pater Damiaanparochie en de H. 
Maria Parochie Walcheren. Maar de afgelopen weken heeft ze al verkennende 
bezoeken afgelegd aan de strandkerken van Haamstede en Vrouwenpolder. Ook 
bezocht ze de kerk in Zierikzee en reed per fiets door de Zak van Beveland. En 
omdat dit vraaggesprek plaatsvindt in de pastorie van de Onze Lieve Vrouwekerk 
in Vlissingen kon ze ook direct kennismaken met de lokale parkeerproblematiek 
in de havenstad. 
 
 
Tekst: Peter Vrancken 
 
 
Alida van Veldhoven is goedlachs en straalt veel enthousiasme uit. Toen de bisschop 
van Breda, mgr. dr. Jan Liesen, haar de vraag voorlegde of ze als pastoraal werkster 
naar Zeeland wilde, hoefde ze geen moment na te denken. ,,Ik woon in Ossendrecht en 
Zeeland begint achter de grens van Ossendrecht. Als ik Zeeland met het mooie land-
schap binnenkom, voel ik de ruimte, dat is een prachtig gevoel.’’ 

 
,,Ik hoop aanwezig te kunnen zijn in de samenleving’’          Foto: © Peter Vrancken 

 

,,Het verrast ontzettend me dat iedereen me dat vraagt. Iemand vroeg me zelfs 
zou je ook gesolliciteerd hebben als het Bisdom je niet had gevraagd voor deze 
functie?’. Er klinkt steeds iets in door van: ‘je komt helemaal naar Zeeland!’. Het 
verrast me steeds, omdat voor mijn gevoel Zeeland echt 'om de hoek' is en 
Zeeland en de Zeeuwen zijn eigenlijk altijd deel van mijn leven geweest zijn. 



 

Als het mistig is hoor ik in mijn slaapkamer de scheepshorens van de schepen op de 
Westerschelde. Toen ik 3 jaar oud was ging ik al logeren bij een oom en tante op de 
camping in Westkapelle. Mijn ouders hadden vroeger een dorpswinkel in Ossendrecht 
met huishoudelijke artikelen en verf en behang. Meer dan de helft van de 
vertegenwoordigers die bij ons over de vloer kwamen, kwam uit Zeeland. 
 
Ik mocht als kind soms mee met mijn ouders als we naar de groothandel in Goes 
gingen en ik reed regelmatig met mijn vader naar Vlissingen als er een speciale 
bestelling verf gemaakt en opgehaald moest worden. Op zondag gingen we vaak grote 
boten kijken in Vlissingen of we reden op de fiets door de polder naar Bath en Rilland.  
 
Met mooi weer gingen we naar het strand bij de Banjaard of naar een neef van mijn 
vader op een camping in Wolphaartsdijk. Ik ging naar de middelbare school in Bergen 
op Zoom en daar zaten in iedere klas leerlingen die uit Tholen kwamen dat is nog 
steeds zo. Mijn jongste dochter gaat naar dezelfde school en heeft al een tijdje een 
vriend met Thoolse 'roots'. Mijn oudste dochter heeft vriendinnen in Zeeland. Een oom 
van mij is in Hulst gaan wonen en werken. 
 
Net als veel West-Brabanders hebben we een paar Zeeuwen in de familie. Mijn buren 
komen uit Zeeland. Wij rijden eigenlijk  even gemakkelijk naar Goes als naar Bergen op 
Zoom om wat grotere boodschappen en ik ging een aantal jaren twee keer per week 
schilderen in een atelier in Tholen. Nog voordat het bisdom mij vroeg om naar Zeeland 
te gaan, had ik daarom zelf  al eens aangegeven dat ik een volgende werkplek in 
Zeeland ook wel zou zien zitten.’’ 

Docent levensbeschouwing 
Na een langjarig dienstverband in verschillende functies bij Philips ging Alida van 
Veldhoven in 2002 als docent levensbeschouwing aan de slag bij verschillende scholen. 
Een vijftal jaren later ging ze aan de slag in de Lieve Vrouwenparochie in Bergen op 
Zoom en in februari 2012 aanvaardde zij een functie als pastoraal werkster in de St. 
Elisabethparochie in Raamsdonksveer. Op 1 september 2015 ging ze in dezelfde 
functie aan de slag in de H. Mariaparochie in Etten Leur. 
 
Takenpakket 
Het takenpakket van de nieuwe pastoraal werkster in het werkgebied Boven de Schelde  
is divers. ,,En uitdagend’’, vindt Van Veldhoven. Diaconie, volwassencathechese, jeugd 
en jongeren en voorgaan in vieringen. ,,Ik verwacht veel diversiteit en hoop snel in 
gesprek te gaan met de mensen. Ik heb nu nog een lege agenda, maar ik verwacht 
deze snel gevuld te hebben. Pastoraal contacten leggen, mensen verbinden. Ik hoop 
nieuwe impulsen te kunnen geven. Ik vind het een geweldige uitdaging.’’ 
 
Veel locaties 
Verschillen met de Mariaparochie in Etten Leur ziet ze ook. ,,De grenzen van de 
Mariaparochie waren gelijk aan de gemeentegrenzen van Etten Leur’’, licht ze 
desgevraagd toe. In Zeeland krijgt ze op Walcheren te maken met twee 
parochiekernen, drie kerkgebouwen en drie toeristenkerken. Binnen de H. Pater 
Damiaanparochie zijn er acht parochiekernen en een toeristenkerk (in Haamstede). 
Midden-Zeeland en Walcheren kennen daarnaast nog zorgcentra waar (twee)wekelijks 
vieringen worden gehouden. 
 
Installatieviering 
Alida van Veldhoven begint haar werkzaamheden op 1 september en zal op 
zondag 15 september in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen worden 
gepresenteerd. In deze viering gaat het gehele pastoresteam onder leiding van 
pastoor drs. Fons van Hees voor. Deze eucharistieviering begint om 10.00 uur. 



 

   

 

Voor ongeveer 2 euro per 
week kunt u op deze plaats 

adverteren 
Info: Herman Maas 

0118 – 430377 
 

 

 

 
 
 

 

 

R.K-werkgroep Ter Reede zoekt nieuwe vrijwilligers 

Deze enthousiaste werkgroep heeft op het ogenblik voldoende vrijwilligers, 

maar omdat de gemiddelde leeftijd van de leden redelijk hoog is, valt er nog al 
eens tijdelijk iemand uit om gezondheidsredenen. Vandaar deze oproep. 
 
Wat houdt het werk in? 
Elke week, op zaterdag om 10.30 uur wordt er in het Vlissingse Zorgcentrum Ter Reede 
in Het Speelhuus een R.-K. viering gehouden. Vooraf wordt de zaal in gereedheid 
gebracht en daarna worden de bewoners, die niet zelfstandig naar de viering kunnen 
komen, opgehaald. 
 
Na de viering moet de zaal weer in de oorspronkelijk staat teruggebracht worden. Van 
ongeveer 9 tot 12 uur zijn de vrijwilligers druk doende met de bovenstaande 
werkzaamheden. 
 
De werkgroep bestaat uit  4 groepjes, bestaande uit 4 of 5 vaste mensen. Elk groepje 
wordt één keer in de maand ingeroosterd. Er kan altijd onderling geruild worden. 
 
Aanmelden of meer informatie 
Zou u bovenstaande werkgroep willen komen versterken of wilt u meer informatie?  
Neem dan telefonisch of per email contact op met Marja Dobbelaer-Martinet. Haar 
telefoonnummer. 0118-462524 of e-mail: wkgr.terreede@rkwalcheren.nl 

mailto:wkgr.terreede@rkwalcheren.nl


 

Vernieuwing liturgisch centrum in Koorkerk Middelburg 
Afgelopen weken is met man en macht gewerkt aan de herinrichting van het 
liturgisch centrum in de Koorkerk in Middelburg. De Koorkerk is een van de 
oudste kerken van Walcheren. 
 
 
Tekst en foto: Han Bleyenbergh 
 
 
Tot 1574 was deze in gebruik als koor voor de monniken. In de apsis stond het 
hoofdaltaar. Nadien is de kerk hoofdzakelijk nog voor de protestantse eredienst 
gebruikt, maar met tussenpozen ook voor andere zaken. Nadat de kerk in mei 1940 
zwaar was gehavend door oorlogsgeweld is deze gerestaureerd en sinds begin jaren 
vijftig in gebruik bij de Koorkerkgemeenschap. 
 
Openstelling 
De Abdijkerken zijn van Pasen tot november alle werkdagen geopend voor bezoek. De 
aanwezige kerkgids kan u dan alles vertellen over de geschiedenis van deze kerken en 
over de veranderingen die de laatste jaren in het kader van het brede gebruik van de 
kerkruimten hebben plaatsgevonden. De vernieuwing van het liturgisch centrum in de 
Koorkerk streelt het oog van de kerkgangers en biedt betere faciliteiten voor culturele 
evenementen zoals de optredens van koren en orkesten. 
 
Fotogalerij 
In de kerk hangt nu tijdelijk een fotogalerij waarop te zien is wat er allemaal komt kijken 
bij zo’n verandering en hoe met inzet van vele enthousiaste kerkleden deze klus is 
geklaard. De foto’s zijn voorzien van sprekende teksten. De moeite waard om een kijkje 
te nemen. Wellicht kan dit project dienen als voorbeeld van zelfwerkzaamheid voor 
onze parochie met het oog op de verbouwing van de kerk in Vlissingen!   
 

 
Het liturgisch centrum van de koorkerk in Middelburg



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Coördinator Frank Mol neemt afscheid van werkgroep 
Vrouwenpolder 

Frank Mol, coördinator van de 

werkgroep Toeristenkerk Vrouwen-
polder, neemt aan het einde van het 
seizoen afscheid van de werkgroep. 
Mol, werkzaam bij KRO-NCRV, 
verhuist naar het Brabantse Zundert. 
 
Binnen de werkgroep worden de taken 
onder de vrijwilligers herverdeeld. 
 

Foto: © Peter Vrancken 
 
 
 
 



 

8e Fietstocht  langs kapellen Parochiekern Heilige Maria 
Hemelvaart Aardenburg 

In onze nieuwsbrief van vorige week is om technische redenen een deel van de 

tekst op de voorpagina weggevallen. Daarvoor onze excuses. Hieronder leest u 
alsnog de bijzonderheden over de achtste fietstocht langs de kapellen in de 
parochiekern Heilige Maria Hemelvaart in Aardenburg. 
 
Zondag 18 augustus 2019 vanaf 10.30 uur verzamelen op Pastoor Willy Martens-plein 
te Aardenburg. Om 11.00 uur vertrek langs oude pelgrimswegen naar Brugge. De 
lengte van de fietstocht bedraagt ongeveer 40 km. 
 
 ’s Middags is er een bezoek aan de unieke Mariabeelden in Brugge onder leiding van  
een stadsgids. Deelname kost € 10,- (incl. consumptie). De lunch moet u zelf 
meenemen, koffie en thee wordt verzorgd. 
 
Op zaterdagavond 17 augustus 2019  is er om 19.00 uur Plechtige Maria-viering 
ter gelegenheid van het Feest van Maria Tenhemelopneming. Voorganger is 
pastor Ignace D’Hert. Deze openluchtmis wordt gehouden op het Pastoor Willy 
Martens-plein en daarbij is iedereen van harte welkom. 
 
 

Bezoek uit Jaén 

Woensdagavond 14 augustus jl. heeft een groep Spaanse toeristen het feest 

van Maria Hemelvaart gevierd in de H.H. Petrus en Pauluskerk in Middelburg. 
 
Een groep van vijftig gelovigen uit Jaén in Andalusië had aangelegd met het cruiseschip 

Switserland aan de Loskade in Middelburg. De inderhaast gewaarschuwde Spanjaar-
den en Spaanstaligen uit onze parochie waren met ruim dertig man sterk naar de kerk 
gekomen om hen een warm welkom te bereiden en een gezellige ontmoeting na de 
Eucharistie te verzorgen. Voor menigeen een onvergetelijke en ontroerende ontmoeting 
 

 
Foto: Han Bleyenbergh 

 



 

Werkgroep Ter Reede nam afscheid van Tjeu Baten 

Afgelopen vrijdag, 9 augustus, werd door een afvaardiging van de R.-K.-

werkgroep Ter Reede met een bos zonnebloemen en een cadeaubon afscheid 
genomen van Tjeu Baten. 
 
 
Tekst en foto: Marja Dobbelaar 
 
 
Sinds 2006 maakt Tjeu deel uit van deze werkgroep. Nadat hij met zijn vrouw Mariet in 
2004 in Vlissingen was komen wonen, hebben zij beiden, na een bijeenkomst met 
nieuwe parochianen in de pastorie, gekozen voor deze vorm van vrijwilligerswerk. 
 
Tjeu, die dit jaar 85 jaar is geworden, heeft het altijd met veel plezier gedaan, maar 
het duwen van de rolstoelen werd op den duur toch te zwaar voor hem. 
 
 

 
Bloemen en een cadeaubon ontving Tjeu Baten bij zijn  afscheid 
 

 

 

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


 

 

Tentoonstelling werken Clemens Merkelbach van Enkhuizen 
in Stedelijk Museum van Breda 

Tot en met 8 december 2019 vindt er in het Stedelijk Museum te Breda een 

tentoonstelling plaats van de Bredase tekeningen, schilderijen en schetsen van 
Clemens Merkelbach van Enkhuizen. 
 
Van Enkhuizen is een kunstschilder die in 1937 geboren is in de binnenstad van Breda. 
In veel van zijn werken komt zijn liefde voor neogotiek naar voren waarbij hij Bredase 
kerken als onderwerp koos. Van Enkhuizen schilderde ook het officiële staatsieportret 
van wijlen bisschop Muskens. 
 
Het Stedelijk Museum te Breda organiseert de tentoonstelling omdat Van Enkhuizen 
een omvangrijk deel van zijn Bredase oeuvre aan het museum geschonken heeft. 
 
Clemens Merkelbach van Enkhuizen is met recht een Bredase kunstenaar hoewel hij in 
1960 naar Amsterdam verhuisde. Hij is een alumnus van de Academie Sint Joost waar 
hij in 1958 met lof afstudeerde. Hij ontving in dat jaar de Sint Joostpenning. In 1964 
voltooide hij zijn opleiding aan de Rijksacademie. Al in zijn jonge jaren raakt de hij 
gefascineerd door neogotiek. Hij bezocht toen regelmatig de heilige Barbarakathedraal 
aan de Prinsenkade te Breda. 
 
Deze kathedraal vormde een hoogtepunt in het werk van de architect Pierre Cuypers. 
Toen het kerkbestuur van de kathedraal in 1957 besloot het interieur van de kathedraal 
te moderniseren legde Van Enkhuizen de oude inrichting minutieus vast evenals de 
nieuwe situatie, gekenmerkt door leegte, soberheid en afstand. In 1967 besloot het 
bisdom de kathedraal af te breken. Het werk van Van Enkhuizen documenteert de sloop 
van de kerk. Zijn werk bevat eveneens pentekeningen van de inmiddels verdwenen 
Maria Hemelvaartkerk aan de Ginnekenstraat te Breda en de vroegere neogotische 
dorpskerk van Prinsenbeek. In 1958 maakte hij een aquarel van het kerkhof nabij deze 
kerk (afbeelding). 
 
Portret bisschop Muskens 
Clemens Merkelbach van Enkhuizen staat ook bekend als portretschilder. Het officiële 
staatsieportret van bisschop Muskens is van zijn hand. Dit portret hangt thans op het 
bisdomkantoor van Breda. 
 
Publicatie en tentoonstelling 
Bij gelegenheid van de tentoonstelling verscheen de publicatie ‘Clemens Merkelbach 
van Enkhuizen: verstilling en verandering’. Deze is te verkrijgen bij het Stedelijk 
Museum te Breda. Het Stedelijk Museum, Boschstraat 22 te Breda is geopend van 
dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot en met 17.00 uur en iedere eerste dinsdag van 
de maand van 11.00 tot 21.00 uur. 
 
KLIK voor Meer informatie over de tentoonstelling 

 
 

Bron: Bisdom Breda; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 

 

 

 

https://www.stedelijkmuseumbreda.nl/tentoonstelling/clemens-merkelbach-van-enkhuizen


 

 

 
 
 
 

 

 
 

 



 

 

 
 
 

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. U bent van harte uitgenodigd. 

 
■ 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 (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. 

 
■ Zondagen 29 september, 15 december en 20 april 2020 (15.00 uur) 

Spaanstalige viering in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg. Voorganger 
is Pastor Federico Ceriani. Zanggroep Misa Criolla onder leiding van Carla 
Nieuwdorp-Martens zal deze vieringen muzikaal opluisteren  Iedereen is welkom. 
 
 

 
 

Wie geduld uitoefent, 
ziet soms onverwachte vruchten!! 



 

 

 

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. 
 

 
12-21-476 

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

