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Presentatie pastor Alida van Veldhoven 

De bisschop van Breda heeft besloten om pastoraal werkster Alida van 

Veldhoven met ingang van 1 september 2019 te benoemen tot pastoraal werkster 
in de H. Maria Parochie Walcheren en in de H. Pater Damiaanparochie. 
 
Het pastoraal team en de beide parochiebesturen zijn blij met haar komst en zien uit 
naar een goede samenwerking met haar. 
 
 
De presentatie van Alida van Veldhoven 
vindt plaats tijdens de eucharistieviering 
op zondag 15 september om 10.00 
uur in de kerk van Onze Lieve Vrouw 
van de Rozenkrans in Vlissingen.  
 
We rekenen op veel parochianen uit de 
kernen van de H. Pater Damiaan-
parochie. 
Aansluitend aan de viering is er 
gelegenheid om kennis te maken met 
pastor Lida van Veldhoven. 
 

Foto: © Peter Vrancken 

 
 
 

 
In verband met deze presentatieviering in Vlissingen vervalt de reguliere viering 
in Middelburg. Ook binnen de Pater Damiaanparochie zijn er, behalve in 
Kwadendamme, geen vieringen. Op zaterdagavond 14 september is er wel een 
viering in Domburg (aanvang: 19.00 uur). 
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Vakantiefoto’s 2019 (deel 8) 

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.  
 
Vandaag maken we een kleine Europese toer en laten u verrassende foto’s zien uit 
onder meer het Limburgse Rolduc. Bier en religie, het gaat echt samen. We legden 
het op de gevoelige plaat vast tijdens een bezoek aan een Duits terrasje. Ook doen 
we Oostenrijk aan, waaruit we een prachtige foto van Maria kregen aangeleverd. En 
journalisten weten het als geen ander: het nieuws ligt op straat. In Vlissingen 
fotografeerden we een verrassende gevel. En we sluiten deze aflevering van onze 
serie vakantiefoto’s 2019 af met twee verrassende foto’s uit het immense 
voetbalstadion van FC Barcelona en Grieks restaurant Rhodon in Nijmegen. 
 
 
 

 
Foto van Maria, gemaakt door Peter 
Weijmans in de kapel Muhltal in Oberau 
Wildschönay, Oostenrijk. 

 

We gaan naar Limburg. Brenda Snel 
logeerde in het klooster van Rolduc en 
bezocht er ook de kloosterkerk. 
 



 

 

 
Benedictiner Weissbier. Iets anders dan 
een trappist of een blonde Grimbergen 
 
 
 

 

 
Wat een grappig bierviltje……

 

 

Wanneer u vanaf het Zorgcentrum Scheldehof  via de Walstraat de binnenstad van 
Vlissingen inloopt, komt u deze gevel tegen.          Foto: © Peter Vrancken



 

 
 

 
De kapel in het reusachtige voetbalstadion 
van FC Barcelona, Nou Camp 

         Foto: Leonie Vrancken 

 

 
Een foto uit Grieks restaurant  Rhodon in 
Nijmegen, waar tussen de gasten een 
hoekje is met iconen en een waxinelichtje 
bij Maria

 
Volgende week in deze serie: de Dom van Minden (Duitsland) 
 
 
 
 
 
 

Geboren: Thomas Bernard Meulenbroek 

Foto: Wietske Visser 

 

 

Op 4 september is Thomas 

Bernard Meulenbroek geboren, 
zoontje van Wietske Visser en 
Bernard Meulenbroek jr. 
 
 
Bernard Meulenbroek heeft in het 
verleden in de H.H. Petrus- en 
Pauluskerk in Middelburg jongeren-
vieringen begeleid op gitaar en hij is 
lang lid van het Gregoriaans koor is 
geweest. 



 

 
 

 

Uitvaartverzorging H. Jobse www.hjobse-uitvaart.nl 

0118 – 462205 

 

Maria geboorte 

Op 8 september vieren we het feest van Maria geboorte, haar verjaardag dus. 

 
Voor velen van ons heeft de Moeder van Jezus een bijzondere plaats in het hart 
ingenomen. Vaak wordt haar voorspraak ingeroepen als we in de problemen zitten. We 
steken een kaars aan bij haar beeltenis als uiting van gebed en soms ook als teken van 
onmacht. 
 
Op de een of andere manier ervaren we steun en kracht, waardoor we de draad van het 
leven oppakken. Is het dan geen mooi teken om haar te danken op haar verjaardag met 
het eenvoudige gebaar van een bloemetje bij haar beeltenis? We kunnen hiervoor 
bloemen kiezen met een bijzondere betekenis. 
 
Zo verwijst de witte lelie naar haar zuiverheid en de witte roos naar haar eretitel: 
Mystieke Roos. Het viooltje is teken van dienstbaarheid, de groene palmtak staat voor 
oprecht geloof en de zonnebloem voor gehoorzaamheid. Er zijn nog veel meer bloemen 
met een verwijzing naar Maria. We kunnen zo een kleurrijk boeket samenstellen. 
Misschien nodigt deze bloemengroet u uit om op gepaste wijze het feest van de 
geboorte  van Maria te vieren als een dag van dankbaarheid omwille van haar 
voorspraak bij de Heer. 
 
Vrede en Alle Goeds, 
Vicaris P. Verbeek, mede namens  vicaris-generaal mgr. H. Lommers en vicaris W. 
Wiertz  

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


 

Klokken in Friezenkerk gaan vanaf 24 november weer luiden 

Dankzij een schenking van de Ir. Abe Bonnemastichting kunnen de twee 

klokken van de beroemde Friezenkerk op het Sint Pietersplein in Rome eind dit 
jaar weer geluid worden. 
 
 
Tekst: Peter Vrancken 
 
 
De ir. Abe Bonnema Stichting beheert de nalatenschap van de Friese architect Abe 
Bonnema (1926-2001). De stichting beoogt een bijdrage te leveren aan het stimuleren 
van de kwaliteit van de architectuur in Nederland. De jaarlijkse uitreiking van de Abe 
Bonnema Prijs is daar een voorbeeld van. Daarnaast ondersteunt de stichting 
ook instellingen en personen die bijdragen aan een levendig cultureel klimaat. Oud-
politicus Ed Nijpels is voorzitter van de stichting. 
 
De Friezenkerk staat schuin tegenover het Sint Pietersplein. Jaarlijks bezoeken veel 
Nederlanders de kerk, die ook onder Nederlandse leiding staat. ,,Iedereen die in Rome 
is, moet tenminste de Friezenkerk bezoeken’’, tekenden we op uit der mond van een 
parochiaan uit Vlissingen die de prachtige kerk bezocht om er een eucharistieviering bij 
te wonen. Wijlen bisschop mgr. Tiny Muskens van Breda en toenmalig rector van de 
Friezenkerk, ging in die viering voor. 
 
Dankzij de financiële injectie van de Abe Bonnemastichting kunnen de klokken de 
komende maanden in een familiebedrijf in Genua worden gerestaureerd. Dat zal 
gebeuren op basis van een door klokkendeskundige  Sjoerd van Geuns opgesteld 
restauratieplan. 
 
De Friezenkerk is gebouwd vanaf 1141. De twee klokken zijn door de broers Angelo en 
Felice Casine gegoten in 1757 en 1768. De kleine klok kreeg de naam Michaël en de 
grote klok de naam Magnus mee. De klokken voldeden niet meer, omdat de houten 
ophanging was verrot. Bovendien verkeerde het luidmechanisme in een erg slechte 
staat. 
 
De Friezenkerk wordt overigens beheerd door de stichting Willibrord Centrum. Rector 
van de kerk is sinds 6 november 2016 emeritus-bisschop Mgr. Antoon Hurkmans. 

Vanuit Nederland wordt de kerk gesteund door de stichting Vrienden van de 
Friezenkerk. Deze laatste stichting maakte de restauratie van de kerk zelf mogelijk. 
 
Meer weten? 
Klik op https://www.friezenkerk.nl/stichting-willibrordcentrum/ 

Steun de Friezenkerk 
Talloze Nederlandse pelgrims en toeristen bezoeken met voldoening de Friezenkerk. 
Omdat de kerk oud is, behoeft zij voortdurend onderhoud. En daarvoor is geld nodig. 
Ook voor de goede voortgang van het liturgisch gebeuren en voor pastorale en andere 
initiatieven kunnen wij uw bijdrage goed gebruiken. 

U kunt de Friezenkerk in Rome rechtstreeks steunen met een donatie aan de 
Stichting Willibrordcentrum. Uw donatie is aftrekbaar van de belasting omdat de 
stichting beschikt over de ANBI-erkenning. 
 

https://www.friezenkerk.nl/stichting-willibrordcentrum/


 

 
 
Dit zijn de bankgegevens: 
Bic BPCVIT2S 
IBAN IT37G0521603225000000000993 (9 nullen achter elkaar!) 
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum 
Bank: Credito Valtellinese Artigiano 

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om te doneren via de Vrienden van de 
Friezenkerk in Nederland. 

• Lees hoe u de kerk kunt steunen via de Vrienden 

 

 

 

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

 

https://www.friezenkerk.nl/doneren/


 

 

Open Monumentendag 2019 in de H.H. Petrus- en Pauluskerk 
in Middelburg op zaterdag 14 september van 10.00 – 17.00 
uur 

De Open Monumentendag heeft ieder jaar een ander thema. De Petrus- en 

Pauluskerk doet steeds mee door openstelling en, waar mogelijk, aansluiting bij 
het thema van dat jaar. Dit jaar is het thema van de Open Monumentendag 
‘Plekken van plezier’. 
 
Op het eerste gezicht niet iets waarbij de gedachten direct naar een kerkgebouw 
uitgaan. Bij nader inzien zijn er toch wel de nodige verbindingen te leggen: belangrijke 
momenten in het leven zoals de doop, de Eerste Communie, het Vormsel en het 
huwelijk zijn verbonden met het kerkgebouw. Geen vluchtig plezier, maar wel 
gebeurtenissen waar mensen met plezier aan meedoen en aan terugdenken. 
 
 

 
Foto: Nicolette Meulenbroek 

 
Tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 14 september aanstaande zal de 
Petrus- en Pauluskerk van 9.00 uur  tot 17.00 uur geopend zijn. In de vitrinekast zijn de 
iconen te zien die zijn geschilderd door Michèle van de Graaf. 
 
 
 
 

 

Redactionele mededeling 
Onze volgende nieuwsbrief verschijnt op zondag 15 september 2019 
 

 
 



 

Open Monumentendag in de Onze Lieve Vrouwekerk 
Vlissingen op zaterdag 14 september van 10.00 – 17.00 uur 

De Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen is op Open Monumentendag 2019 op  

14 september weer open van 10 uur tot 17 uur. 
 
De kerk uit 1913 heeft een mooi interieur. Voorbeeld zijn de glas-in-loodramen (zie 
foto). De kerk is ook in het bezit van oude kerkelijke voorwerpen uit 1913 en eerder. 
Deze zijn op deze Open Monumentendag in de kerk te bewonderen. Vrijwilligers zijn 
aanwezig en kunnen belangstellenden hierover uitvoering informeren. 
 

 
Een aantal gebrandschilderde ramen van de kerk in Vlissingen.  Foto: Hanny Thyssen 
 
 

 
 
Open Monumentendag in de gemeente Vlissingen 

Ter gelegenheid van open Monumentendag is door de gemeente Vlissingen een 

handzaam overzicht samengesteld van alle activiteiten op Monumentendag. 
 
Dit overzicht kunt u downloaden door te klikken op de onderstaande link. De redactie 
van deze nieuwsbrief staat overigens niet in voor de volledigheid van het overzicht! 
 

Folder_Open_Monumentendag_14_september_2019.pdf 
 
 
 

 

Nieuwsbrief H. Maria Parochie 
 

Als eerste met het laatste nieuws! 
 

https://www.vlissingen.nl/uploads/media/Folder_Open_Monumentendag_14_september_2019.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 

Catharina Petronella Manardina Anna Maria Peters op 27 augustus 2019 

Hendrika Aaltje van de Wouw-Teeningha op 29 augustus 2019 

Marie Louise Baes-Vandecasteele op 30 augustus 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! 

 



 

 

 Voortgang Parochieplan 

 

In mei 2019 is door de besturen van 

de Heilige Maria Parochie 
Walcheren en van de Heilige Pater 
Damiaanparochie de definitieve 
versie vastgesteld van het 
parochieplan, dat inmiddels aan de 
bisschop is aangeboden. 
 
Daaraan voorafgaand zijn er enkele 
bijeenkomsten geweest waarin 
vrijwilligers van de Heilige Maria 
Parochie Walcheren en de 
parochiekerncommissies van de 
Heilige Pater Damiaanparochie zijn 
bijgepraat over de inhoud van het 
parochieplan.

 
 
Opmerkingen die tijdens deze bijeenkomsten zijn gemaakt hebben voor het 
grootste deel hun weg gevonden naar de definitieve versie van het parochieplan. 
Hoe gaat het nu verder? 
 
Op 23 september wordt het parochieplan besproken met de bisschop. De werkgroep 
Parochieplan heeft de volgende planning gemaakt voor het vervolg: 
– op 26 september evalueren de twee parochiebesturen de bespreking met de 
bisschop; 
– op 9 oktober bespreekt de werkgroep parochieplan de aangeleverde inzichten (van 23 
september en 26 september). Daarna zal dit alles verwerkt worden in een aangepaste 
versie van het parochieplan; 
– op 24 oktober vindt om 19.30 uur een presentatie van het parochieplan aan de 
parochiekerncommissies van de Heilige Damiaanparochie en de vrijwilligers van de 
Heilige Maria Parochie Walcheren plaats in de parochiezaal, Burgemeester Lewestraat 
11 in Lewedorp; 
– op 12 november vindt om 19.30 uur in de parochiezaal, Burgemeester Lewestraat 
11, in Lewedorp, een presentatie van het parochieplan plaats aan alle belangstellende 
parochianen van beide parochies. 
Bij bovenstaande planning is rekening gehouden met de vakanties van pastoor Fons 
van Hees (begin november) en van pastor Wiel Hacking (september-oktober). 
 
Als het u betreft: weet u welkom op de betreffende bijeenkomsten. Het gaat om de 
toekomst van de katholieke geloofsgemeenschap in het gebied ten noorden van 
de Westerschelde. 

https://www.paterdamiaanparochie.nl/wp-content/uploads/2019/09/Parochieplan.png


 

 

 
 
 

Contactdag Zeeland 2019 
Voor de 23e keer organiseren de Gezamenlijke Koorkringbesturen in Zeeland 
(Koorkring Zeeuwse Eilanden en Koorkring Zeeuws-Vlaanderen) de zangdag met 
de naam Contactdag Zeeland. 
 
De editie 2019 wordt gehouden op zaterdag 9 november a.s. in de Onze Lieve Vrouw 
Hemelvaartkerk in Ovezande. Inleiders zijn Jan Schuurmans, medewerker Kerkmuziek 
bisdom Breda en Marcel Mangnus, organist van de H. Willibrordusbasiliek te Hulst en 
adviseur van Koorkring Zeeuws-Vlaanderen. 
 
Programma 
14.00 uur  inloop met koffie en thee 
14.30 uur  welkomswoord 
14.35 uur           samen zingen (I) met Jan Schuurmans en Marcel Mangnus 
15,50 uur           pauze met koffie/thee 
16.10 uur           samen zingen (II) met Jan Schuurmans en Marcel Mangnus 
17.30 uur           pauze met soep en broodjes 
19.00 uur           eucharistieviering, voorganger vicaris Verbeek 
De Contactdag Zeeland is voor iedereen die actief is met kerkmuziek en liturgie, 
dus koorleden, dirigenten, organisten, pastores, leden van liturgische 
werkgroepen. Iedereen is van harte welkom. 

 
Bron: nieuwsbrief Vicariaat Middelburg; redactionele bewerking: Peter Vrancken 



 

Paus Franciscus roept op tot gebed, berouw en bekering 
tijdens Seizoen van de Schepping 

,,We hebben een klimaatcrisis veroorzaakt die een ernstige bedreiging vormt 

voor de natuur en het leven zelf, inclusief het onze.’’ 
 
Dat schreef de paus in zijn boodschap voor de Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de 
Schepping die afgelopen zondag, 1 september, het begin vormde van een periode 
waarin speciale aandacht voor de schepping wordt gevraagd. 
 
Dit zogenoemde Seizoen van de Schepping duurt tot en met 4 oktober, de feestdag van 
de heilige Franciscus van Assisi. De paus begint zijn boodschap met een verwijzing 
naar het scheppingsverhaal: ,,En God zag dat het goed was. Tragisch genoeg wordt het 
menselijk antwoord op het geschenk van de schepping gekenmerkt door zonde, 
egoïsme en een hebzuchtig verlangen om te bezitten en uit te buiten’’, aldus paus 
Franciscus. 
 
De paus somt de negatieve gevolgen op van het menselijk uitbuiten van de schepping 
voor eigen gewin, zoals klimaatverandering, vervuiling, natuurrampen en microplastic in 
onder meer de oceanen. ,,In feite zijn we vergeten wie we zijn: schepselen die naar 
Gods beeld zijn gemaakt (vgl. Gen. 1,27) en geroepen om als broeders en zusters in 
een gemeenschappelijk huis te wonen. Nu is het tijd voor berouw, voor bekering en een 
terugkeer naar onze wortels. Wij zijn geliefde schepselen van God, die ons in Zijn 
goedheid oproept om het leven lief te hebben en het te leven in gemeenschap met de 
rest van de schepping.’’ 
 
Nadenken over eigen keuzes 
De paus ziet het Seizoen van de Schepping onder meer als een periode om na te 
denken over de eigen keuzes als het gaat om voedsel, consumptie, transport, gebruik 
van water en energie enzovoort. Hij vindt het tijd om de afhankelijkheid van fossiele 
brandstoffen los te laten en over te stappen op schone energie voor een duurzame, 
circulaire economie. De paus wijst op de roep tot actie van jonge mensen, die over de 
hele wereld hun stem laten horen en vragen om moedige beslissingen van bestuurders 
waar het gaat om onder meer klimaat en milieu. ,,We zijn hen echte antwoorden 
verschuldigd, in plaats van loze woorden; daden in plaats van illusies’’, aldus de paus. 
 
Klimaattop VN 
Hij roept alle gelovigen op tot gebed en zegt: ,,Onze gebeden en oproepen zijn in de 
eerste plaats gericht op de bewustmaking van politieke en burgerlijke leiders. Ik denk in 
het bijzonder aan de regeringen die de komende maanden bijeenkomen om nieuwe 
toezeggingen te doen die van doorslaggevend belang zijn om de planeet in de richting 
van het leven te sturen en niet de dood.’’ De paus wijst In dit opzicht naar de komende 
klimaattop van de Verenigde Naties maar ook naar de komende synode over het 
Amazonegebied, waarvan de integriteit, zo zegt hij in zijn boodschap, ernstig wordt 
bedreigd. 
 
Lees hier de boodschap van paus Franciscus (Engels). 

 
Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 
 

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/pont-messages/2019/documents/papa-francesco_20190901_messaggio-giornata-cura-creato.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren op een artikel? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

Eucharistieviering en Geloofsgesprek op zondagochtend half 
uur eerder 

Vanaf komende zondag, 8 september, worden op zondagochtend het 

Geloofsgesprek en de Eucharistieviering een half uur eerder uitgezonden. Het 
Geloofsgesprek begint voortaan om 9.45 uur en de aansluitende 
Eucharistieviering om 10.00 uur. 
 
De aanpassing in tijdstippen wordt gedaan bij het begin van het nieuwe televisieseizoen 
en is het resultaat van overleg tussen de KRO-NCRV, de EO en de netmanager van de 
NPO. De herschikking van programma’s op de zondagochtend wil de kracht van de 
programmering van de zondagochtend behouden en versterken. 
 
Enkele jaren geleden werd de Eucharistieviering op tv ook om 10.00 uur uitgezonden. 
De uitzending is daarmee als het ware weer terug op het oude tijdstip. 
 
Op zondag 8 september 2019 is rector Walter Broeders te gast in het Geloofs-
gesprek. Mgr. Van den Hende is celebrant in de Eucharistieviering die 
rechtstreeks wordt uitgezonden vanuit de Petruskerk in Roelofarendsveen. 
 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 
 
 
 

Vacatureruimte Boven de Schelde loopt nu al weer op 

Bijna drie jaar duurde het alvorens pastoraal werkster Alida van Veldhoven per 

1 september 2019 door de bisschop werd benoemd in het werkgebied van Boven 
de Schelde. Daarmee werd overigens slechts gedeeltelijk voorzien in de 
vacatureruimte die ontstond na  het vertrek naar Roosendaal van Bernard van 
Lamoen, de pensionering van Jeanine Heezemans en het emeritaat van pastor 
Paulo de Maat,. 
 
 
Tekst: Peter Vrancken 
 
 

Foto: © Peter Vrancken 

 
Die vacatureruimte gaat plotseling weer 
groeien, nu Wiel Hacking, teamleider 
van het pastoresteam Boven de 
Schelde, de beide parochiebesturen 
heeft gevraagd hem toestemming te 
verlenen om een dag per week minder 
te gaan werken. Daarmee loopt Hacking 
vooruit op zijn pensionering in 2021. 
 
Het bestuur van de H. Maria Parochie 
Walcheren moet nog een beslissing 
nemen op het verzoek van Wiel 
Hacking. 
 



 

 
 

 
 
 
 

 

 
 



 

 

 
 

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 
gelegenheid 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) 

Poolse eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. 
 
■ Zondag 8 september (10.00 uur) 

Vandaag zijn de laatste vieringen van het seizoen in de toeristenkerken in 
Dishoek, Domburg, Vrouwenpolder en Zoutelande. U bent vanzelfsprekend van 
harte welkom om te komen vieren in een van deze toeristenkerken. 

 
■ Zaterdag 14 september (10.00-17.00 uur) Open Monumentendag 

 De H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg en de Onze Lieve Vrouwekerk in 
Vlissingen zijn vandaag voor publiek geopend. U leest er meer over elders in 
deze nieuwsbrief. 

 
■ 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. Er is  vandaag geen viering in Middelburg! Op zaterdagavond 14 
september is er wel een viering in Domburg (aanvang: 19.00 uur). 

 
■ Zondag 22 september (11.00 uur) 

Eucharistieviering in de de toeristenkerk Onze Lieve Vrouw op Zee in 
Haamstede. Voorganger is pastoor drs. Fons van Hees. Het R.K. gemengd koor 
Cantate Domino uit Middelburg onder leiding van dirigent Carlos D’hert en 
organist Peter van den Heuvel verlenen hun medewerking aan deze viering. U 
leest hier meer over in onze volgende nieuwsbrief. 

 
■ Zondag 22 september (17.30 uur) 
 Tridentijnse mis in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. Voorganger is pater 

Gerald Duroisin. 
 



 

 

■ Zondag 22 september (19.30 uur) 
 Vredesviering in de  Doopsgezinde Kerk aan de Lange Noordstraat 62 in 
Middelburg. Lees hier meer over in de volgende nieuwsbrief. 

 
■ Dinsdag 24 september (14.00 uur) 

Verhalenverteller Kees Posthumus speelt vijf verhalen in De Jeugdhoeve, 
Blikhoek 4 in ’s-Heerenhoek. Aanmelden per e-mail: pastorteam@zeelandnet.nl 

 
■ Zondag 29 september (15.00 uur) 

In de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg wordt een Spaanstalige 
eucharistieviering gehouden. Iedereen is van harte welkom. U las er meer over in 
nieuwsbrief 411. 

 
■ Donderdag 24 oktober (19.30 uur) 

Presentatie van het parochieplan aan de parochiekerncommissies van de Heilige 
Damiaanparochie en de vrijwilligers van de Heilige Maria Parochie Walcheren 
plaats in de parochiezaal, Burgemeester Lewestraat 11 in Lewedorp. 

 
■ Zaterdag 9 november (14.00 uur) 

Zangdag van de gezamenlijke koorkringen in Zeeland in de Onze Lieve Vrouw 
Hemelvaartkerk in Ovezande. Inleiders zijn Jan Schuurmans, medewerker 
Kerkmuziek bisdom Breda en Marcel Mangnus, organist van de H. 
Willibrordusbasiliek te Hulst en adviseur van Koorkring Zeeuws-Vlaanderen. 

 
■ Dinsdag 12 november (19.30 uur) 
 Presentatie van het parochieplan plaats aan alle belangstellende parochianen 

van de H. Pater Damiaanparochie en de H. Maria Parochie Walcheren in de 
parochiezaal, Burgemeester Lewestraat 11 in Lewedorp. 

 
■ Zondag 17 november 
 Werelddag van de Armen. 
 
 
 
 

2020 
 
■ Woensdag 8 april 2020 (19.00 uur) 
 Chrismamis in de Heilige Willibrordusbasiliek in Hulst. 
 
 
 
 
 

 
 

Onbegrijpelijk dat mensen met zichzelf kunnen leven, 
wetende dat ze iemand emotioneel kapot gemaakt hebben!! 

mailto:pastorteam@zeelandnet.nl


 

 

 

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, Ria Mangnus en Alida 

van Veldhoven 
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

 
 
 
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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