
NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN 
Onafhankelijk, journalistiek medium 

JAARGANG 13 AFLEVERING 414  15 september 2019
  

 
           Petrus- en Pauluskerk 

 
 

28 pagina’s! 

    

 
         Onze Lieve Vrouwekerk 

                    

 
  Dishoek 

 
    Domburg 

 
     Vrouwenpolder 

 
               Zoutelande

 

 
  

 

 

Pastoraal werkster Alida van Veldhoven gepresenteerd 

Pastoraal werkster Alida van Veldhoven is vanmorgen, zondag 15 september, in 

de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen tijdens een gezamenlijke viering van de 
H. Pater Damiaanparochie en de H. Maria Parochie Walcheren gepresenteerd als 
nieuwe pastoraal werkster. 
 

 
Het pastoresteam met Lida van Veldhoven. Katrien van de Wiele ontbreekt wegens vakantie. 
                            Foto: © Peter Vrancken 

 
Op de volgende pagina’s leest en ziet u meer over de presentatie. 



 

Alida van Veldhoven enthousiast onthaald

Pastoraal werkster Alida van Veldhoven is vanmorgen enthousiast onthaald. De 

nieuwe pastoraal werkster werd tijdens een bijzondere eucharistieviering, waarin 
het gehele pastoresteam voorging, in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen 
gepresenteerd voor de parochianen van de H. Maria Parochie Walcheren en de H. 
Pater Damiaanparochie. 
 
 
Tekst en foto’s: © Peter Vrancken 
 
 
 

 
Pastoor Fons van Hees spreekt het zegengebed uit 

 

 
Alle parochiekernen binnen het samenwerkingsverband spraken het vertrouwen uit in de 
nieuwe pastoraal werkster 
 
 



 

Collega’s onder elkaar 

 
Alida van Veldhoven en emeritus-pastoor Paul de Maat 

 

 
Alida van Veldhoven en toeristenpastor René Heinrichs. Beiden wonen in Ossendrecht. 

 

 

Nieuwsbrief H. Maria Parochie 
 

Als eerste met het laatste nieuws! 
 



 

Klasgenoten onder elkaar 

De Vlissingse parochiaan Gisa Schoonderwoerd en de nieuwer pastoraal 

werkster Alida van Veldhoven kenden elkaar al langer. Ze zaten bij elkaar in de 
klas toen ze studeerden voor pastoraal werkster. 
 

Foto: Jeannette Vrancken 
 
 

Niet gastvrij 

Kom je van elders en ga je op zondagmorgen naar de presentatieviering van 

Alida van Veldhoven. In de directe omgeving van de kerk was geen parkeerplaats 
meer te vinden, wel op het stadhuisplein. 
 
Op zondag geldt daar in de havenstad 
echter betaald parkeren en dus moest er 
betaald worden. En dat nu was bij een 
aantal parkeerders niet bekend. Het 
gevolg: een bekeuring van € 90.00 plus 
administratiekosten…. 
 
Toen de toeristenkerk Vrouwenpolder in 
2018 het zestigjarig bestaan vierde, 
besloot de gemeente geen parkeergeld 
te innen. Zo kan het dus ook….. 
 

 
 



 

 

Ride for the Roses 
Ik hoorde deze week van een paar parochianen dat ze vandaag niet bij de 
presentatieviering konden zijn, omdat ze meedoen met the Ride for the Roses 
voor het Koningin Wilhelminafonds (KWF). 
 
 
Tekst: Alida van Veldhoven 
 
 
Het ontroert mij altijd als mensen zich daar op zo'n sportieve manier voor inzetten. Ik 
zag ook dat The Ride for the Roses door een groot stuk van het Samenwerkings-
verband Boven de Schelde trekt. Onder de ruim zesduizend deelnemers zullen zeker 
veel parochianen zijn. 
 

 
Alida van Veldhoven licht de tweede collecte toe in een persoonlijk relaas. 

 
En nog meer parochianen zullen vanuit de eigen levenskring ervaring hebben met 
kanker. Dat bracht me op het idee om voor te stellen om vandaag een tweede collecte 
te houden en deze te doneren aan The Ride for the Roses die gelijktijdig met mijn 
presentatieviering vertrekt. Zo kunnen we blijk geven van onze verbondenheid. 
 
 

 
 
 

 
Mooi idee 
Het pastoresteam vond het een mooi 
idee en pastoor Fons van Hees heeft 
nog snel geregeld dat de 2-de collecte 
gehouden kon worden. De opbrengst 
bedroeg € 466.31. 
 



 

Vrijwilligers toeristenkerken in het zonnetje gezet 

Het bestuur van de H. Maria Parochie heeft afgelopen zondag, tijdens de laatste 

vieringen van het seizoen in de vier Walcherse toeristenkerken, de vrijwilligers 
van die toeristenkerken voor het vele werk bedankt en in het zonnetje gezet. 

 

De toespraak van het bestuurslid leest u hieronder. 
 
Goedemorgen, 
Het parochiebestuur van de H. Maria Parochie Walcheren wil graag haar waardering en 
dank uitspreken voor al het werk dat uw werkgroep gedurende het hele seizoen van 
2019 weer heeft verricht. We denken dan onder andere aan: 

• Het schoonmaken van het kerkgebouw en aangrenzende ruimten; 
• Het onderhoudswerk, zoals schilderen, repareren enz.; 
• Het in orde brengen van de liturgische ruimten; 
• Het regelen van liturgieboekjes voor bijzondere vieringen, het maken van 

voorbeden, misintenties enz.; 
• Het regelen van koren en voorgangers; 
• Contacten met parochie en met externe instanties; 
• Het regelen en administreren van financiële zaken; 
• En nog veel meer………… 
 
Het parochiebestuur is u zeer erkentelijk voor uw inspanningen om uw toeristenkerk zo 
goed te laten functioneren als ze nu doet. 
 
Met uw groep van zeer betrokken vrijwilligers bent u in staat om in deze toeristenkerk 
elke week opnieuw een viering te verzorgen voor de toeristen in onze regio. 
 
Onze dank betreft ook alle koren en voorgangers, die de wekelijkse vieringen mede 
mogelijk hebben gemaakt en hebben ondersteund. Heel veel respect en waardering 
daarvoor. 
 
Dit bericht wordt op hetzelfde moment in de toeristenkerken binnen onze parochie in 
Dishoek, Domburg, Vrouwenpolder en Zoutelande door een lid van het parochiebestuur 
voorgelezen. 
 
Nogmaals, hartelijk dank, en we hopen dat u ook volgend jaar weer mee wilt 
doen. 
 
 
 
 
Terugblik 
Op de volgende pagina’s kijken we terug op het toeristenseizoen 2019 van de 
Walcherse toeristenkerken in Dishoek, Vrouwenpolder en Zoutelande. 

 
 



 

Leo Hintzen nam afscheid van toeristenkerk Dishoek 

De afgelopen maanden vonden er op 18 opeenvolgende zondagen vieringen 

plaats in de toeristenkerk van Dishoek. Negen eucharistievieringen met als 
voorgangers  P. de Rooij, C. Covemaecker en J. Brooijmans en negen woord- en 
communievieringen met als voorganger René Heinrichs. 
 
 
Foto’s: Ben Cloet 
 
 
Aan het einde van de laatste viering 
bedankte de  voorzitter van de 
werkgroep, Marianne de Veen, het 
werkgroepslid Leo Hintzen voor zijn 
jarenlange inzet. 
Na 13 jaar met hart en ziel zijn 
werkzaamheden te hebben gedaan, 
heeft hij nu besloten te gaan stoppen. 
Een glazen plaquette en een bos 
bloemen werden hem onder dank 
overhandigd. 
 
 

 
Een bos bloemen was er ook voor 
voorganger René Heinrichs. 
 
Al 15 jaar is de gewezen legeraalmoezenier 
voorganger in de toeristenkerk Dishoek, waar 
hij de werkgroepsleden op de achtergrond 
stimuleert en inspireert. 
 
Binnenkort viert hij zijn 40-jarig jubileum als 
pastor. Daarover leest u meer in de 
nieuwsbrief van vrijdag 8 november 2019. 

 
 
Na Marianne de Veen, nam de 
secretaris van het parochiebestuur, Jac 
van Damme, het woord. Hij zette alle 
deelnemers van de werkgroep en ook 
alle voorgangers in het zonnetje voor 
hun werkzaamheden het afgelopen 
seizoen. Hij bedankte hen voor de 
inzet en sprak de hoop uit dat ze hun 
werkzaamheden ook de komende 
jaren kunnen voortzetten. 
 
 
 
Op zondag 10 mei 2020 vindt weer de eerste viering plaats in de toeristenkerk 
Dishoek. 



 

Vrouwenpolder 

 
Altaar van de toeristenkerk in 
Vrouwenpolder 
Foto: © Peter Vrancken 
 

Afscheid van Frank Mol 
De toeristenkerk in Vrouwenpolder moet 
het voortaan stellen zonder Frank Mol. 
Hij was onder meer belast met de 
publiciteit en ook de maker van de vele 
posters, die wekelijks in deze 
nieuwsbrief stonden. 
Mol, werkzaam bij KRO-NCRV, heeft 
zijn woning in Vrouwenpolder verkocht 
en gaat met zijn partner verhuizen naar 
het Brabantse Zundert. Voor de 
werkgroep is zijn vertrek een forse 
aderlating. 

 
 

 

 

Uitvaartverzorging H. Jobse www.hjobse-uitvaart.nl 

0118 – 462205 

 
 

 

Wilt u ons kopij sturen? Graag. 
 

Lees voor de zekerheid de spelregels in de disclaimer!! 
 

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


 

Emeritus-pastoor Jan van Oers nam afscheid na tien jaar 
voorgaan in Zoutelande 

De slotviering van het toeristenseizoen 2019 stond vooral in het teken van het 

afscheid van priester Jan van Oers (80). Hij ging, geassisteerd door diaken Coen 
van Loon, voor in de eucharistieviering. 
 

 
Emeritus-pastoor Jan van Oers met diaken Coen van Loon (links).       Foto: Annemieke Lipman 
 

Tijdens de overweging ging Coen van Loon op een zeer persoonlijke manier in op de 
vele jaren dat Jan van Oers is voorgegaan in Zoutelande. 
Na de zegen werd afgesloten met het slotlied Walcheren een woonstreek. Daarna 
konden de aanwezigen persoonlijk afscheid nemen van Jan van Oers en daarvan werd, 
onder het genot van een kopje koffie met een door Nanny van de Velde verzorgde 
versnapering, druk gebruik van gemaakt. 
 
Namens het parochiebestuur sprak Hans Hendrix woorden van dank en 
waardering aan het adres van de vrijwilligers zie pagina 6. Voor Jan van Oers had 
hij een speciaal dankwoord: 
 
Beste Jan, 
Vandaag komt een einde aan een periode van tien jaar dat jij hier bij ons bent 
voorgegaan. In 2009 was jij de opvolger van pastor Michel die daar weer voor een zeer 
trouwe voorganger was. 
 
Bij enige navraag over jouw karaktertrekken kwamen we niet zo heel veel verder. 
Men omschreef je als bescheiden en enigszins teruggetrokken. Je bent goedlachs, en 
een plichtsgetrouw mens, die prettig in de omgang is en geen vooroordelen kent. In al 
die jaren kon men echt op je rekenen; afspraak was afspraak. Iemand noemde je echt 
een priester van de moderne tijd. 
 



 

 

 
Dankwoord van parochiebestuurder Hans Hendrix.           Foto: Annemieke Lipman 

 
 
 
 
 

 
Na afloop van de viering was het afscheid nemen van Jan van Oers, ook voor deze viervoeter. 

Foto: Annemieke Lipman 



 

 
60-jarig bestaan niet gevierd 
De toeristenkerk in Zoutelande bestond dit jaar overigens 60 jaar, op 7 juni om precies 
te zijn. In tegenstelling tot het halve eeuwfeest in 2009 waren er dit jaar geen 
feestelijkheden. Het jubileum is in stilte voorbij gegaan. 
 
Het was indertijd pastoor Snel van de Petrus en Paulusparochie in Middelburg die, met 
volmacht van de toenmalige bisschop Baeten, van start ging met het toeristenpastoraat 
in Zoutelande. De toeristenkerk werd toegewijd aan Sint Catharina, de patrones van de 
voormalige parochiekerk van Zoutelande, die in de tweede helft van de dertiende eeuw 
werd gesticht. Zo’n driehonderd jaar later, kort na de beeldenstorm in 1566, werd deze 
kerk voor rooms-katholieke erediensten gesloten. 
 
 
Cijfers 
Gedurende het toeristenseizoen werden de vieringen in de toeristenkerk van 
Zoutelande bijgewoond door 1.574 mensen. Er werden 15 vieringen gehouden en dat 
zorgde voor een gemiddelde van 105 kerkgangers per viering. 
 
 

 
Colofon 
De teksten over de seizoensafsluiting van de Walcherse toeristenkerken kwamen van 
de hand van: 
 
Leo Speckens 
Peter Vrancken 
Anton Zaman 
 

 
 
 
 
 

Hoed gevonden 

Vermoedelijk is tijdens een van de 

dagen waarop de Onze Lieve 
Vrouwekerk in Vlissingen was geopend 
een hoed blijven liggen. Het 
hoofddeksel werd gevonden op de trap 
bij de ingang van de kerk. 
De rechtmatige eigenaar kan het 
hoofddeksel tijdens de openingstijden 
van het secretariaat ophalen. 
 
 

 
Foto: © Jeannette Vrancken 

 

 

H. Maria Parochie Walcheren 
 

Een vitale geloofsgemeenschap! 
 



 

Vakantiefoto’s 2019 (deel 9) 

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 brengen we een bezoek aan de Dom in het Duitse Minden. De 
ontstaansgeschiedenis van de Dom dateert al uit 799, toen een kerkelijk leider de 
eerste plannen maakte voor een Godshuis. Het was de tijd van Karel de Grote. 
 
In 947 werd het kerkgebouw door brand verwoest, waar een driescheppige basiliek 
de opvolger werd. Ook dit gebouw werd door brand verwoest en wel op 19 mei 1062. 
In 1071 werd gestart met de herbouw Keizer Hendrik IV zorgde met een geldelijke 
bijdrage voor de financiering ervan. 
 
Op 6 december 1944 werd de dom getroffen door een bom van de geallieerden. Op 
29 juni 1957 volgde de heropening van de Dom, die sinds 1995 op de 
monumentenlijst staat. 
 
 

Overzichtsfoto met op de achtergrond het fraaie altaar 

 
 
 
 



 

 
Moderne biechtstoel 

 
 

De doopvont in de Dom van Minden 



 

 

 
Replica van de toren in de kerk 

 
 
 

 
Stukje geschiedenis van de Dom van Minden 

 

 
 
Volgende week brengen we een bezoek aan het eiland Texel. 



 

De Caritascollecten in de afgelopen maanden 

Door afwezigheid van bestuurs-

leden heeft de bekendmaking van de 
opbrengsten van de Caritascollectes 
de afgelopen maanden op zich laten 
wachten. We hopen dit ‘probleem’ 
voor de nabije toekomst opgelost te 
hebben. 
Hierdoor wordt wel duidelijk dat het 
Caritasbestuur extra ondersteuning 
goed kan gebruiken. 
 
Wilt u meer informatie over wat u voor 
Caritas zou kunnen doen of wilt u weten 
wat het inhoud om bestuurslid te zijn? 
Neem contact op met de huidige 
bestuursleden of mail met 
Caritas@rkwalcheren.nl 

 
 

Foto: © Peter Vrancken
 
 
Collecteopbrengsten 
Eerst de collecte van september voor het Witte Huis. Hiervoor werd op 1 en 7 
september gecollecteerd. 
H.H. Petrus en Pauluskerk Middelburg  € 182,95 
Zorgcentrum Ter Reede Vlissingen  €   75,70 
Onze Lieve Vrouwekerk Vlissingen  € 191,90 
Totaal       € 450,55 
 
In augustus werd in Vlissingen ingezameld voor het Noodfonds. 
Onze Lieve Vrouwekerk    € 153,55 
Zorgcentrum Ter Reede    €   64,65 
Totaal       € 219.19 
In de H.H. Petrus en Pauluskerk in Middelburg werd gecollecteerd voor 
SchuldHulpMaatje. De opbrengst bedroeg €120,15 
 
In juli collecteerde Caritas voor eigen kas. De opbrengst van Middelburg had u nog 
tegoed. Die bedroeg    € 136,55. 
Onze Lieve Vrouwekerk Vlissingen  € 177,05 
Zorgcentrum Ter Reede    €   69.25 
Totaal       € 382.85 
 
De bedragen die u hier leest zijn de opbrengsten van de kerkcollectes. Er wordt 
ook regelmatig via de bank geld gestort door parochianen. Hierdoor kan het 
bedrag dat aan het goede doel wordt overgemaakt hoger uitvallen dan in de 
nieuwsbrief vermeld is. 
 
 
 
 

mailto:Caritas@rkwalcheren.nl


 

Cantate Domino luistert eucharistieviering in toeristenkerk 
van Haamstede op 

Op 22 september is er een Eucharistieviering in de toeristenkerk 

Onze Lieve Vrouw op Zee in Haamstede. Deze viering begint om 11.00 uur. 
 

 
 
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 eucharistieviering. 
 
 
 
 
 

 

Tridentijnse mis in Onze Lieve Vrouwekerk 

Op zondag 22 september wordt er in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen 

weer aan tridentijnse eucharistieviering gehouden. 
 
Deze mis begint om 17.30 uur en voorganger is pater Gerald Duroisin. 
 



 

Jos Mangold nam afscheid van werkgroep Ter Reede 

Afgelopen dinsdag, 10 september 2019, heeft Jos Mangold afscheid genomen 

van de werkgroep Ter Reede. Met plezier heeft Jos vanaf 2015 zich ingezet als 
vrijwilliger voor de werkgroep Ter Reede. 
 
 
Tekst en foto:  Jeannette Vrancken 
 
 
Jos had dit  samen met zijn vrouw nog graag nog veel langer willen blijven doen, maar  
helaas moet hij een stapje terugdoen in verband met zijn gezondheid. Behalve dat Jos 
de bewoners in Ter Reede voor en na de viering ophaalde en weer terugbracht droeg 
Jos tijdens de vergaderingen van de werkgroep ook zijn steentje bij door te notuleren. 
 
Jos werd in het zonnetje gezet door Marja Dobbelaer die hem namens het parochie-
bestuur een cadeaubon mocht overhandigen. Ook vanuit de werkgroep werd Jos 
bedankt met het overhandigen van de Paaskaars van Ter Reede 2017-2018. De kaars 
die een ieder Licht bracht tijdens die periode. 
 

 
Jos Mangold kreeg onder meer een Paaskaars overhandigd door Marja Dobbelaer. Rietje Maas 
kijkt op de achtergrond toe. 
 

 

H. Maria Parochie Walcheren 
 

Een vitale geloofsgemeenschap! 
 



 

 

  
 

 
 

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 

Gehuwd 

Liselotte Smulders en Bart van der Baan (Oost Souburg) op 7 september 2019 

 

 

In deze rubriek worden uitsluitend gebeurtenissen opgenomen, die bij de parochie bekend zijn. De 

redactionele verantwoordelijkheid is niet op deze rubriek van toepassing! 

 



 

Open Monumentendag succes in Middelburg en Vlissingen 

De H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg en de Onze Lieve Vrouwekerk in 

Vlissingen openden gisteren (zaterdag) hun deuren ter gelegenheid van open 
Monumentendag. 
 
,,Vroeger was de kerk veel groter’’, was de reactie van iemand die afgelopen zaterdag 
de Petrus- en Pauluskerk bezocht. Zij was er in de afgelopen zestig jaar niet meer 
geweest en vond het leuk om weer eens terug te zijn. 
 

 

Effect van de zon door de kerkramen. 
Foto: Nicolette Mulenbroek 

 
 
De hele dag door kwamen er alles bij 
elkaar zo’n tweehonderd bezoekers, met 
uiteenlopende vragen en verhalen. 
 
,,Waarom zou je Maria om voorspraak 
vragen en je niet rechtstreeks tot Jezus 
richten?’’ Kritische opmerkingen van 
andersdenkenden, belangstelling voor 
de inrichting van het gebouw en voor het 
orgel, van alles wat. 
 
Op het moment dat iemand zei dat het 
een wat somber aandoende kerk was, 
ging de zon door het glas-in-lood 
schijnen. Zie de foto. Het was vandaag 
de moeite waard. 

 
 
Open Monumentendag in de Onze Lieve 
Vrouwekerk werd, mede door het mooie 
weer, een geslaagde dag. Gedurende 
de gehele dag kwamen geintersseerden 
de kerk bezoeken. Er waren diverse 
kleden, vaandels , kazuifels en kelken te 
bewonderen. Veel mensen waren onder 
de indruk van de mooie bouw stijl uit 
1913. Vooral de glas-in-loodramen 
maakten veel indruk. De zon zorgde 
voor een mooie belichting. 
  

Foto: Leo Speckens 



 

 

 

 
 
 

 

Duurzaamheid is thema van Week van het 
Katholiek Onderwijs 2019 
Van 30 september tot en met 4 oktober 2019 wordt de Week van het Katholiek 
Onderwijs gehouden. De week staat in het teken van duurzaamheid. Een thema 
dat past bij Franciscus van Assisi, die op 4 oktober (Dierendag) zijn feest heeft. 

Het thema past ook bij katholiek onderwijs om leerlingen bewust te maken van de 
gezamenlijke zorg en verantwoordelijkheid voor de aarde. Of zoals Paus Franciscus 
zegt: voor ‘ons gemeenschappelijk huis’. 
 
Ter gelegenheid van de Week van het Katholiek Onderwijs is er lesmateriaal ontwikkeld 
voor zowel de basisschool als het middelbaar onderwijs. 
 
De materialen zijn te downloaden via de site van de Nederlandse Katholieke 
Schoolraad (NKSR). 
 

https://www.nksr.nl/lesmateriaal/wko2019/
https://www.nksr.nl/lesmateriaal/wko2019/


 

Verhalenverteller Kees Posthumus speelt vijf verhalen 
 

Verhalen voor het pastoraat -  Dwars door de Bijbel 

Op dinsdag 24 september speelt verhalenverteller Kees Posthumus vijf 

verhalen tijdens de ontmoeting van- en voor vrijwilligers die werkzaam zijn in het 
ouderenpastoraat ‘Boven de Schelde’. De bijeenkomst in de Jeugdhoeve te ’s 
Heerenhoek begint om 14.00 uur  (inloop).  
 
Het programma bestaat uit vijf verhalen, steeds gevolgd door een gesprek en 
verdieping.  
• In ‘Het eerste concert’ wordt verteld hoe de geluiden in de wereld kwamen; 
• In ‘De krekel en de schildpad’ helpt de één de ander; 
• ‘Het dochtertje van Jaïrus’ vertelt vanuit het perspectief van het  

vriendinnetje; hoe Jezus een meisje doet opstaan uit de dood; 
• In ‘De Emmaüsgangers’ praten twee leerlingen van Jezus over wat er met  

hem gebeurd is. Ze herkennen hem pas als hij het brood breekt; 
• De dierenfabel ‘Het vuur is uit’ laat horen hoe er weer nieuwe moed komt, 

hoe een bijna voorbij vuurtje weer oplaait. 
 
De verhalen zijn het startpunt om ervaringen uit te wisselen en verder door te 
denken over het werk in de parochie. 
 
Lezing 24 september 2019 
Tijdstip inloop vanaf 14.00 uur. Einde: 16.00 uur 
Plaat  de Jeugdhoeve in ‘s-Heerenhoek, Blikhoek 4  
Aanmelden per e-mail: pastorteam@zeelandnet.nl                                              
                     telefoon: pastoraal centrum Goes: 0113 – 218610                            
 

 

 

mailto:pastorteam@zeelandnet.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren op een artikel? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

 Oecumenische Vredesviering op zondag 22 september 2019 
om 19.30 uur 

Sinds de jaren 60 wordt er in Nederland door de verschillende 

Vredesorganisaties een jaarlijkse Vredesweek georganiseerd rond 21 september, 
de Internationale Dag van de Vrede. 
 
In Middelburg is het al decennialang de traditie dat er door de Raad van Kerken 
Middelburg e.o. op de zondag in de Vredesweek een viering wordt georganiseerd met 
aandacht voor Vrede. Dit jaar wordt deze Vredesviering gehouden op zondagavond 22 
september om 19.30 uur. Er is medewerking van diverse Christelijke gemeenschappen 
uit Middelburg e.o. en ook het Humanistisch Verbond werkt aan de viering mee. 
 
Thema 
Het thema van de viering is ‘Vrede verbindt over grenzen’. Naast een Bijbellezing zal 
ook het verhaal over de Bijbelse aartsengel Michaël verteld worden door Chantal 
Minnaard, over het gevecht tussen goed en kwaad. Dit gevecht zal door Rosaline van 
Luijk in een dans worden verbeeld. Vertegenwoordigers van de verschillende kerken 
zullen teksten uitspreken. Kinderen van diverse kindernevendiensten brengen een 
ketting van getekende vredesvlaggetjes mee en hangen deze op. Kinderen zijn dan ook 
van harte welkom bij deze viering! 
 
Muziek is er volop. Het Moluks Koor ‘Sion’ uit Middelburg zingt verschillende vredes-
liederen en Ingrid Borger zal een paar mooie solonummers over vrede vertolken. 
Tijdens de voorbeden is het mogelijk om een kaarsje aan te steken voor vrede, in een 
grote kaarsenboom. 
 
Het geheel wordt een prachtige Vredesviering voor de stad Middelburg. Vind je vrede in 
het groot en in het klein belangrijk? Kom dan naar deze Vredesviering! Zondag 22 
september 2019 om 19.30 uur, Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62 te 
Middelburg.  
 
Meer info 
www.vredesweekwalcheren.nl 
www.facebook.com/vredesweekwalcheren 
www.vredesweek.nl 
www.wereldvredesvlamvlissingen.nl        
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Vredesweek 2019 
Wereldwijd wordt elk jaar op 21 september de Internationale Dag van de 
Vrede gehouden. En deze aandacht voor vrede is meer dan ooit nodig! 
Ook op Walcheren zijn de voorbereidingen voor deze Vredesweek in 
volle gang.  
Hieronder vindt u een overzicht of neem een kijkje op de website 
www.vredesweekwalcheren.nl Van 21-29 september is er dagelijks in 
Middelburg of Vlissingen een activiteit.  

 

 

Datum Wat Waar 

Za. 21 sept. 
14.30 uur 

Walk of Peace  
Aansluitend om 16.00 uur de officiële opening 
van de Vredesweek door B&W's Middelburg en 
Vlissingen, met hapje en drankje 

Middelburg en Vlissingen, start en 
afsluiting bij de Turkse Moskee, Het 
Zwin 11 
 

Zo. 22 sept. 
19.30 uur 

Vredesviering, met vertegenwoordigers van 
diverse kerken, het Humanistisch Verbond,  
m.m.v. het Moluks koor “Sion” en zangeres Ingrid 
Borger. Kinderen van harte welkom! 

Middelburg, Doopsgezinde Kerk, 
Lange Noordstraat 62 

Ma. 23 sept. 
19.30 uur 

Thema-avond: ‘Leer geweldloos communiceren: 
Oefenavond’ door Leuny de Kam 

Middelburg, Doopsgezinde Kerk, 
Lange Noordstraat 62 

Di. 24 sept 
15.00-17.00 uur 

Vredescafé o.l.v. Humanistisch Verbond 
Walcheren,  

Vlissingen, ZB-bibliotheek 

Wo. 25 sept. 
19.30-21.45 uur 

Film-avond: “About resistance” + boek ‘Breekbare 
Helden’ van Carla Rus.  
Spreker: Arend v.d. Wel (eindredacteur) 
Zie www.aboutfreedom.nl  

Vlissingen, De Herberg 
Bellamypark 151 

Do. 26 sept. 
19.30 uur 

Avond rond Koran en Bijbel, Inleiding door dhr. 
Piet Almekinders, daarna beluisteren van teksten 
uit beide tradities 

Middelburg, Doopsgezinde Kerk, 
Lange Noordstraat 62 

Vr. 27 sept. 
13.00-13.30 uur 

Coventrygebed, Internationaal gebed voor de 
Vrede 

Middelburg, Nieuwe Kerk 

Vr. 27 sept. Gesprek met pitches van UCR en HZ studenten, 
met Barbara Oomen 

Middelburg, Roosevelt Academy 

Za. 28 sept. 
12.00-14.00 uur 

Vredeslunch i.s.m. mensen uit Syrië, Sierra Leone 
en Nigeria. Hiervoor opgeven. 

Middelburg, ’t Hofje (onder de 
toren) 

Za. 28 sept. 
14.30-16.30 uur 

Muziekmiddag met  Cynthia Martens uit Goes. Vlissingen, De Herberg 
Bellamypark 151 

Za. 28 sept. Jongerenavond; i.s.m. Kevin van Gorkom e.a. Vlissingen-De Piek 

Zo. 29 sept. 
10 uur 

Vredesdienst  Vlissingen, Apostolisch 
Genootschap, Rosenburglaan 310   

 
 

 

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

 

http://www.vredesweekwalcheren.nl/
http://www.aboutfreedom.nl/


 

 

 
 
 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

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

Poolse eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. 
 
 
■ Zaterdag 21 tot en met zondag 29 september 
 Vredesweek 2019. Zie voor een compleet overzicht van alle festiviteiten elders in 

deze nieuwsbrief. 
 
 
■ 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 elders in deze 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 elders in deze 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. 
Elders in deze nieuwsbrief leest u er meer over. 

 
 
■ 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. 

 
 
■ Dinsdag 15 oktober (19.30 uur) 

Pastor Wiel Hacking vertoont de speelfilm over de H. Pater Damiaan in de 
pastorie naast de H. Blasius-kerk, Kerkdreef 4 in Heinkenszand (of bij grote 
belangstelling in de kerk zelf). 

 
 

mailto:pastorteam@zeelandnet.nl


 

 

■ 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. U las hier 
meer over in onze nieuwsbrief van 6 september jl. 

 
 
■ Zaterdag 26 oktober (19.30 uur) 

Mis voor de vrede. Herdenkingsconcert 75 jaar Slag om de Schelde in de Grote 
of Maria Magdalenakerk in Goes. U leest hier binnenkort meer over in deze 
nieuwsbrief. 

 
 
■ Zaterdag 2 november (20.00 uur) 

Mis voor de vrede. Herdenkingsconcert 75 jaar Slag om de Schelde in de Sint 
Jacobskerk in Vlissingen. Organisatie: Vlissingse Oratoriumvereniging. U leest 
hier binnenkort meer over in deze nieuwsbrief.  

 
 
■ 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. 
 
 
 

 
 

Je kunt niemand dwingen om je te respecteren. 
Je kunt wel weigeren om respectloos behandeld te worden!! 



 

 

 

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. 
 

12-28-561 
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