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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


 

Vakantiefoto’s 2019 (deel 10) 

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.  
 
 
Tekst: Peter Vrancken               Foto: © Jeannette Vrancken 
 
 
Vandaag blijven we in Nederland en brengen een bezoek aan het eiland Texel. De R.K. 
geloofsgemeenschap op het waddeneiland heeft vier kerken, waarvan er drie in gebruik 
zijn. In de Johannes de Doperkerk in Den Burg vinden iedere week op zondag vieringen 
plaats. In de H. Francisca Romana Kerk in De Cocksdorp en de Sint Martinuskerk in 
Oudeschild is er een keer per maand op zondag een viering. 
 
Opvallend is, wanneer we een vergelijking trekken met het gebied Boven de Schelde, 
dat het pastoresteam uit drie personen bestaat: pastoor Ivan Garcia, kapelaan Pawel 
Banaszak en diaken Henk Schrader. Ook opvallend is, dat de kerken op het eiland 
dagelijks geopend zijn voor gebed of om er een kaarsje op te steken. 
 
 
 

 
Pas na 41 jaar was er, naast een subsidie van (toen) 4.000 gulden van de regering, voldoende 
geld ingezameld voor de bouw van een kerk. Daarmee werd gestart in 1876. 
 



 

 
De Martinuskerk in Oudeschild 

 

 
Altaar van de Martinuskerk 
 
 



 

 
Kerk van Johannes de Doper in Den Burg 
 
 

 



 

 
 

 

 

Nederlandse bisschoppen houden gebedsestafette in 
vredesweek 

Op zaterdag 21 september gaat de nationale Vredeweek van start. Deze week duurt 

tot en met 29 september en heeft in 2019 het thema ‘Vrede verbindt over grenzen’. Die 
verbinding krijgt in de Nederlandse bisdommen vorm door een gebedsestafette rondom 
het genadebeeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima, dat in de vredesweek van bisdom 
naar bisdom zal reizen. Het bisdom Breda bijt de spits af: in de H. Gertrudiskerk te 
Bergen op Zoom wordt de Vredesweek op zondag 22 september om 15.00 uur 
geopend. 

Onze Lieve Vrouw van Fatima 
Het genadebeeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima is in 2017 gezegend door bisschop 
Liesen ter gelegenheid van het eeuwfeest van de verschijningen in Fatima. Het beeld 
heeft toen een rondgang gemaakt door het bisdom Breda. De gebedsestafette begint 
daarom in de Vredesweek in het bisdom Breda. 
 
Het beeld trekt vervolgens verder naar bisdom Rotterdam, naar bisdom Haarlem-
Amsterdam, naar bisdom Groningen-Leeuwarden, naar het aartsbisdom Utrecht, naar 
bisdom Den Bosch, naar bisdom Roermond om tenslotte terug te keren in het Bisdom 
Breda. 
 
Bidden voor de vrede 
Vicaris Paul Verbeek bereidt het gebedsmoment in de Gertrudiskerk voor. Nadrukkelijk 
nodigt hij iedereen uit om mee te bidden voor de vrede. Dat kan in de Gertrudiskerk 
rondom het genadebeeld, maar ook in de eigen parochie of vanuit thuis.  



 

Ruud Louwes voorgedragen als bestuurslid 

Ruud Louwes is door het bestuur van de H. Maria Parochie Walcheren bij het 

bisdom voorgedragen als bestuurslid. Louwes werd woensdagavond tijdens de 
vrijwilligersavond in Vlissingen voorgesteld. 
 
 

Foto: © Jeannette Vrancken 

Er moet nog een kennismakingsgesprek 
volgen met het bisdom, waarna de 
benoeming door bisschop mgr. Jan 
Liesen kan volgen. Het parochiebestuur 
heeft bij het bisdom aangedrongen op 
een spoedige benoeming. 
 
Louwes, werkzaam als adviseur 
leefruimte, is onder meer voorzitter van 
de KBO afdeling Middelburg-Veere. 
Daarnaast is hij tenor van het Zeeuws 
Byzantijns Koor Srétenje. In 2015 werd 
hij vanwege zijn vele verdiensten 
koninklijk onderscheiden. 
 
Opvallend is, dat het parochiebestuur 
nagenoeg geheel uit parochianen 
bestaqat die in Middelburg wonen. 
Alleen de voorzitter, pastoor drs. Fons 
van Hees (Zierikzee)  en de secretaris, 
Jac van Damme (Oost-Souburg) wonen 
elders. 

 
 
 
 
 

Toeristenkerk zoekt werkgroepleden! 

In het toeristenseizoen (van Pinksteren tot half september) wordt elke zondag 

een viering gehouden in de toeristenkerk Sint Catharina aan de Bosweg in 
Zoutelande. Deze vieringen vinden plaats in de open lucht, waarbij kerkgangers 
plaatsnemen op stoelen op het gazon. Bij slecht weer kan men onder de galerij 
zitten. 
 
Vanwege de vele Duitse toeristen worden de vieringen zowel in het Duits als in het 
Nederlands gelezen. Buiten het seizoen is er ook met Pasen een viering. 
 
Omdat bij deze diensten vele handen licht werk maken zoeken wij versterking voor 
zowel gastvrouw/gastheer als ook voor de altaardienst. Wilt U ons komen assisteren in 
onze mooie kerk? U bent van harte welkom. 
 
Voor nadere informatie kunt U zich wenden tot mevrouw Van de Velde. Dat kan 
telefonisch via nummer 06-18016230 of per e-mail:  
n.vandervelderiswick@gmail.com 

 

mailto:n.vandervelderiswick@gmail.com


 

Waartoe zijn wij op aarde? 

Waartoe zijn wij op aarde? Die vraag herinneren de meesten van ons zich vast 

nog wel uit de catechismus. Het antwoord ook? Dat is even nadenken. 
 
 
Tekst en foto’s: Nicolette Meulenbroek 
 
 
Het godsdienstonderwijs bestond niet alleen uit de vragen en antwoorden van de 
catechismus. Ook allerlei werkboekjes en voorleesboeken hoorden erbij. En niet te 
vergeten: de wandplaten met voorstellingen uit de Bijbelse geschiedenis, waar altijd zo 
veel op te zien was. De vitrinekast in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg haalt 
herinneringen weer naar boven. Zeker een bezoekje waard! 
 
Verlichting 
En de klussengroep heeft verlichting boven in de vitrinekast aangebracht zodat alles 
goed te zien is. 
 
 
 
 

 
Inkijkje in de vitrinekast 

 
 

 
Pagina uit ‘Het prentenboek van de biecht’ 
 

 
 
 
 
 
 



 

Provincie Noord-Brabant steunt toekomstplannen Abdij van 
Berne 

De norbertijnen van de Abdij van Berne hebben de provincie eind 2015 

gevraagd mee te denken over de toekomst van de abdij. Voor de plannen die 
daaruit voortgekomen zijn, reserveert de provincie Noord-Brabant een bedrag van 
1,8 miljoen euro. De herontwikkeling van de abdij gaat de komende dertig jaar in 
fasen gerealiseerd worden. 
 

 
 
De financiële middelen die nodig zijn worden opgebracht door de abdij, de gemeente 
Bernheze, de provincie, fondsen en andere partijen. Voor de miljoeneninvestering kan 
de bijdrage van de provincie als vliegwiel fungeren. Deze is met name bestemd voor 
duurzame instandhouding, zoals aanpassingen in het abdijgebouw en het convent (de 
woonvertrekken), de aanpassingen in de tuin en duurzaamheidsmaatregelen. 
 
De Abdij van Berne, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Bernheze willen dit 
levend religieus erfgoed behouden, zodat Berne voor komende generaties een bron van 
betekenis kan blijven, net als de verhalen die daarbij horen. In de uitvoering van de 
toekomstplannen is 2021 de eerste belangrijke mijlpaal. In dat jaar bestaat de 
wereldwijde Norbertijner orde 900 jaar. 
 
Bron van inspiratie 
Abt Denis Hendrickx: ,,We voelen ons sterk betrokken bij de wezenlijke vragen die 
mensen, groepen en organisaties aan het hart gaan. Voor hen willen we een bron van 
inspiratie zijn en een plek van bezinning bieden waar men rust en richting kan vinden.  
We realiseren ons best dat de toekomst niet vast ligt, laat staan dat de weg er naartoe 
duidelijk is aangegeven. 
 



 

We staan in dienst van een samenleving en kerk die voortdurend in ontwikkeling is. De 
uitdagingen die daarmee gepaard gaan willen we met open vizier tegemoet treden. Met 
onze toekomstplannen laten we zien dat de kloosterwaarden tijdloos zijn en telkens 
weer nieuwe betekenis krijgen in het licht van de actuele vragen rond zingeving, 
gemeenschapszin en duurzaamheid. We zijn blij dat we stappen naar morgen kunnen 
zetten in goede samenwerking met de provinciale en gemeentelijke overheid, want op 
eigen kracht kunnen we het financieel niet redden.’’ 
 
Verhaal van Brabant 
Gedeputeerde Marianne van der Sloot: ,,Doelstelling van het provinciale erfgoedbeleid 
is het erfgoed te behouden en de verhalen die erbij horen zichtbaar te maken. De Abdij 
van Berne heeft een lange en uitgebreide geschiedenis met inspirerende Brabantse 
verhalen. De kloostergebouwen van de abdij hebben een rijke historie en zijn door de 
eeuwen heen ontstaan. De oudste delen stammen uit het begin van de 16e eeuw en 
dat is uniek. Daarmee is er een directe linkt met onze verhaallijn Religieus Erfgoed. 
Bovendien was Pater van den Elsen (1853-1925) een van de norbertijnen die hier 
woonde.’’ 
 
Pater van den Elsen had een grote rol in de emancipatie van de Brabantse boeren en in 
de ontwikkeling van de Brabantse landbouw. Hij werd ‘boerenapostel’ genoemd en was 
onder andere medeoprichter van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond (NCB, 
nu ZLTO) en Boerenleenbank (later gefuseerd met Raiffeisenbank tot Rabobank). 
Daarnaast startte hij in 1886 in de abdij het Gymnasium St.-Norbertus, de voorloper van 
het huidige Gymnasium Bernrode. Deze abdij is dus van grote waarde voor het verhaal 
van Brabant. 
 
Ook de gemeente Bernheze participeert in de plannen. Wethouder Rien Wijdeven: ,,De 
Abdij is, met Kasteel Heeswijk, de Kilsdonkse Molen en de museumboerderij een van 
de vier toeristische parels in Heeswijk-Dinther. De norbertijnen zijn belangrijk voor de 
gemeenschap, zeker ook in maatschappelijk opzicht. Ze doen veel voor de gemeens-
chap, ondersteunen bijvoorbeeld parochies. En toen een paar jaar geleden de huis-
vesting van asielzoekers heftige discussies opleverde, pakten ze hun rol en gaven 
onderdak aan mensen. Daarom dragen we ook graag bij aan deze plannen. Financieel, 
maar ook facilitair en op ruimtelijk gebied, bijvoorbeeld door te kijken of we de grachten 
kunnen gebruiken voor de opvang van water. Verder hebben we een project in de maak 
waarbij we kijken of we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen koppelen 
aan projecten van de Abdij. Kortom: ze zijn voor ons belangrijk op veel terreinen.’’ 
 
Toekomst 
Als eerste gaat de abdij de gastenverblijven uitbreiden met vijftien kamers. Jaarlijks zijn 
er nu ruim tweeduizend overnachtingen en het aantal gasten en groepen groeit de 
komende jaren geleidelijk. Daarnaast wordt het abdijhuis getransformeerd tot 
inspiratieplek voor programma’s en werkplekken voor sociaal ondernemers. Toerisme 
en recreatie krijgen een impuls door verbeteringen in de abdijwinkel en het proeflokaal.  
 
Op het achterterrein wordt het Provinciaal Depot Bodemvondsten gevestigd en later 
aangevuld met creatieve en ambachtelijke ateliers. Verderop in de toekomst zal worden 
nagedacht over een eventuele woonfunctie op het abdijterrein met bewoners die sterk 
betrokken zijn bij de religieuze gemeenschap en haar werkzaamheden. 

 
 

Bron: katholiekleven.nl 

 



 

Inschrijving Conferentie als God renoveert is geopend 
De inschrijving voor de conferentie ‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’ is 
geopend. Inschrijven verloopt via de website www.missionaireparochie.nl. De 
conferentie vindt plaats op dinsdag 24 maart en woensdag 25 maart 2020 in 
Oudenbosch. Voor deze gelegenheid komt de Canadese priester James Mallon, auteur 
van het boek ‘Divine Renovation’, naar Nederland. 
 
Twee startbijeenkomsten 
Ter voorbereiding op de conferentie ‘De missionaire parochie – Als God renoveert’, 
worden er binnenkort twee landelijke startbijeenkomsten gehouden om 
belangstellenden te informeren en te enthousiasmeren. Deze bijeenkomsten vinden 
plaats op donderdagmiddag 26 september 2019 in Hoeven en op donderdagmiddag 3 
oktober in Utrecht. Aanmelden voor de startbijeenkomsten kan nog tot 21 september. 
 
Facebookpagina 
De landelijke organisatie van de conferentie lanceerde op 15 augustus een 
campagnewebsite om aandacht te vragen voor de conferentie. Via deze site kunnen 
belangstellenden uit Nederland en Vlaanderen op de hoogte blijven van het laatste 
nieuws en de twee startbijeenkomsten. Via de Facebookpagina van De Missionaire 
parochie kunnen Facebookgebruikers nieuwsupdates volgen. 
 
‘Ga als groep’ 
Op de website zijn de hoofdpunten van het conferentieprogramma bekendgemaakt. 
Ook algemene informatie over inschrijvingen en de locatie is er te vinden. De 
conferentie zal het meest vruchtbaar zijn als er vanuit parochies groepsgewijs aan 
wordt deelgenomen. Met 10 tips kunnen groepen mensen zich voorbereiden op de 
conferentie. 
 
Meer informatie en aanmelding: www.missionaireparochie.nl 

Bron: Bisdom Breda; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 
 

 
 
 
 

 

Tridentijnse mis in Onze Lieve Vrouwekerk 

Op zondag 22 september, overmorgen dus, wordt er in de Onze Lieve Vrouwe-

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

https://www.bisdomvanbreda.nl/nieuws/conferentie-als-god-renoveert-inschrijving-geopend/www.missionaireparochie.nl
https://www.facebook.com/missionaireparochie
https://www.facebook.com/missionaireparochie
https://www.bisdomvanbreda.nl/nieuws/conferentie-als-god-renoveert-inschrijving-geopend/www.missionaireparochie.nl


 

Mediaviering komt komende zondag uit Oosterhout 

De eucharistieviering die wekelijks door KRO-NCRV live wordt uitgezonden, 

vindt op zondag 22 september om 10.00 uur plaats vanuit de basiliek van de H. 
Johannes de Doper in Oosterhout. Bisschop Liesen zal in deze viering de 
hoofdcelebrant zijn. 
 
Het Geloofsgesprek 
Voorafgaand aan de live-uitzending is er een aflevering van het Geloofsgesprek met 
Leo Fijen. Om 9.45 uur spreekt Fijen met vicaris Paul Verbeek vanuit de H. Gertrudis-
kerk in Bergen op Zoom. Paul Verbeek zal onder meer ingaan op de benedictijnse roots 
in het Bisdom Breda en wat Bergen op Zoom speciaal verbindt met de bedevaart naar 
Italië, die het bisdom houdt in oktober 2019. 
 
Terugkijken Geloofsgesprekken 
KRO/NCRV zendt elke zondag live de eucharistieviering uit, steeds vanuit een andere 
plaats in het land. Het Geloofsgesprek en eucharistieviering komen uit hetzelfde 
bisdom. De Geloofsgesprekken duren 15 minuten en zijn terug te zien via deze 
overzichtspagina. 

Bron: Bisdom Breda; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 
 
 
 

 

Uitvaartverzorging H. Jobse www.hjobse-uitvaart.nl 

0118 – 462205 

https://www.kro-ncrv.nl/programmas/geloofsgesprek/seizoenen/seizoen-2019
https://www.kro-ncrv.nl/programmas/geloofsgesprek/seizoenen/seizoen-2019
http://www.hjobse-uitvaart.nl/


 

 
Vrijwilligers in het zonnetje gezet 

In de Blauwe Zaal van Speeltuinvereniging Lammerenburch zijn de 

kerkvrijwilligers van Vlissingen door pastores en bestuur als blijk van waardering 
voor het vele werk woensdagavond in het zonnetje gezet. 
 
 
Tekst en foto’s: Jeannette Vrancken 
 
 
Ongedwongen samen zijn, een drankje, een hapje. En ook een avond met 
verrassingen. Dat waren de kenmerken van de jaarlijkse vrijwilligersavond, ook dit jaar 
weer uitstekend georganiseerd en verzorgd door de leden van de Kerngroep Vlissingen 
in samenwerking met het Katholiek Vrouwengilde (KVG) Vlissingen. 
 

 
Een geweldige salade. Ook een kwaliteit van Kerngroep en KVG. 
 

 
 

 
 

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

 



 

 

 

 
Gerard Uyt de Haag (foto boven), een van 
de oudste vrijwilligers in en van Vlissingen, 
verwelkomde de afgelopen zondag 
gepresenteerde pastoraal werkster Alida 
van Veldhoven op een geheel eigen wijze 
(foto links)

 
 
 

 
 

 
 
 

 

H. Maria Parochie Walcheren 
 

Een vitale geloofsgemeenschap! 
 



 

Kennismaking met de kerk voor jongeren en kinderen 

Het aantal jonge gezinnen in onze kerk is minimaal. Maar als we een levende en 

levendige geloofsgemeenschap willen zijn, moeten ook zij zich welkom kunnen 
voelen in de kerk, in onze gemeenschap. 
 
 
Tekst: pastor Katrien van de Wiele 
 
 
Die gastvrijheid ook voor jonge gezinnen, kan je onder andere tonen door een hoekje 
voor de kinderen te maken met kleurplaten en kijk- en leesboekjes die hen uitdagen om 
op hun manier, op hun niveau, met geloven bezig te zijn. Zaadjes planten zeg maar. En 
om zo het ongemakkelijke gevoel dat sommige jonge mensen in onze 
gemeenschappen hebben een beetje op te vangen. 
 
Soms hebben jonge gezinnen het gevoel niet echt welkom te zijn in de kerk, omdat 
kleine kinderen, maar ook pubers, niet altijd stil kunnen zitten en dat je dan dus 
opmerkingen krijgt van andere kerkbezoekers. En natuurlijk is het een evenwichtsoefe-
ning tussen  de sereniteit van onze vieringen te bewaren en dan aan de andere kant 
kinderen/jongeren op een goede manier te laten kennismaken met wat er in onze 
kerken gebeurt, wat er gevierd wordt, wat er geleefd wordt. Het is de enige manier om 
iets van de verwondering en het wonder dat wij vieren door te geven aan de komende 
generaties. 
 
Het is een kwetsbaar en soms moeizaam proces, maar als we als gemeenschap de 
stormen van de tijd willen overleven, zullen we toch ook draadjes moeten spannen met 
de generaties die na ons komen. En dat willen wij doen door een kinderhoekje in de 
kerk te maken, een klein draadje  van gastvrijheid, maar vooral ook van geloof en hoop. 
 
 
 
 
 

“Een draadje van geloof en hoop …..” 

Dankzij  goede gaven hebben we de kinderhoek in de H.H. Petrus & Pauluskerk 

in Middelburg in kunnen richten. We willen de kinderen  gastvrijheid  bieden  in 
onze kerk! 
 
Komende zondag, 22 september, zal er in de viering van 10.00 uur bijzondere aandacht 
zijn voor de kinderen. 
 
Zij en hun ouders (en ook: oma en opa)  worden van harte uitgenodigd! 
 
Graag : tot Zondag! 
 



 

 
 

 
 

Voor ongeveer 2 euro per 

week kunt u op deze plaats 

adverteren 

Info: Herman Maas 

0118 – 430377 
 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 
 
 
René Heinrichs wellicht ook toeristenpastor in Zoutelande 

De werkgroep Zoutelande heeft toeristenpastor René Heinrichs uit Ossendrecht 

van de toeristenkerk in Dishoek gevraagd om in het toeristenseizoen 2020 ook in 
een aantal vieringen in Zoutelande voor te gaan. 
 
De aalmoezenier b.d. gaat over het verzoek nadenken, maar schat de kans dat hij op 
de vraag ingaat, groot. 



 

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                            
 
 

Er zijn nog plaatsen vrij!! 
 

 

 

mailto:pastorteam@zeelandnet.nl


 

Sint Franciscuscentrum viert dag van zijn patroonheilige 

Op 4 oktober 2019 viert het Sint Franciscuscentrum de dag van zijn 

patroonheilige met een middag in het teken van de ‘missie vandaag’ en als start 
van de bijzondere missiemaand oktober 2019. 
 
De middag wordt gehouden in het  Begijnhof Breda vanaf 15.30 uur. We beginnen met 
de vespers in de Begijnhofkerk. Daarna zullen pastoor Richard Lobo uit India en zr. 
Nadya Beznaiynych uit de Verenigde Staten spreken over hun motieven en ervaringen 
om als niet-Nederlanders het evangelie in Nederland te verkondigen. Vervolgens zullen 
Egbert Bornhijm, Jos de Kreek en Ben Hartmann spreken over de wederzijdse band 
tussen de bisdommen Paramaribo en Breda. Doel van deze samenwerking is elkaar te 
steunen in de opdracht van de Heer tot missie. We sluiten af met een eenvoudige 
maaltijd in de Begijnhofzaal. 
 
Voor wie? 
Pastorale beroepskrachten, vrijwilligers en geïnteresseerde gelovigen nodigen wij van 
harte uit voor deze bijzondere middag. 
 
Waar en wanneer? 
De activiteit zal plaatsvinden op vrijdagmiddag 4 oktober 2019 in de H. Catharinakerk, 
de kerk van het Begijnhof en de Begijnhofzaal, Catharinastraat 45 te Breda, en duurt 
van 15.30 tot uiterlijk 18.45 uur. 
 
Oktober 2019 bijzondere missiemaand en de missionaire parochie 
Oktober 2019 is een bijzondere missiemaand. De Kerk herdenkt dan het eeuwfeest van 
de apostolische brief van Maximum illud van paus Benedictus XV. Deze tekst verwijst 
naar de zeer grote missie-opdracht van het Marcusevangelie: ,,Gaat uit over de wereld 
en verkondigt het Evangelie aan heel de schepping’’ (Mc. 16,15). Historici beschouwen 
Maximum illud als het charter van de rooms-katholieke missionaire beweging. 
 
Paus Franciscus koos 'gedoopt en gezonden' als thema voor deze buitengewone 
missiemaand. Iedere gedoopte is gezonden om de Blijde Boodschap te verkondigen. 
Men hoeft daarvoor niet naar de andere kant van de wereld te trekken. Authentiek 
getuigen van God kan ook vlakbij, in je eigen omgeving. Ook daar zijn veel mensen die 
de bevrijdende boodschap van Christus niet (meer) kennen. 
 
De parochies in het Bisdom Breda staan voor de opdracht missionair te worden. 
Bisschop Liesen heeft daarom father Mallon, de auteur van het boek ‘Als God 
renoveert. De parochie van onderhoud naar bloei’ uitgenodigd. Hij komt op 24 en 25 
maart 2020 naar Oudenbosch voor een landelijke conferentie met als thema ‘De 
missionaire parochie’. 
 
Inschrijven en kosten 
U kunt u inschrijven bij voorkeur door het invullen van het aanmeldformulier op onze 
website of via opgave@sintfranciscuscentrum.nl  Aan deelname zijn geen kosten 
verbonden. Een vrijwillige bijdrage is welkom.  
 

mailto:opgave@sintfranciscuscentrum.nl


 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ook doopbevoegdheid voor Alida van Veldhoven 

De per 1 september 2019 benoemde pastoraal werkster Alida van Veldhoven 

heeft van bisschop mgr. Jan Liesen ook doopbevoegdheid gekregen. 
 
Dat bleek afgelopen zondag tijdens de presentatieviering in de Onze Lieve Vrouwekerk 
in Vlissingen uit de benoemingsbrief, die door Victor Slenter, vice-voorzitter van het 
samenwerkingsverband ‘Boven de Schelde’, werd voorgelezen. 
 

 



 

 

Herfstconcert Lezzom in H.H. Petrus- en Pauluskerk 

Voor mannenensemble Lezzom is de zomerpauze voorbij gevlogen en 

inmiddels is het  druk bezig met de voorbereidingen voor het aanstaande 
herfstconcert op 
   

Zaterdag 5 oktober 2019 om 15.00 uur in de H.H. Petrus en Pauluskerk 
Lombardstraat in Middelburg 

 
Met 15 mannenstemmen zingt het ensemble  4-stemmig a capella een aantrekkelijk 
gevarieerd programma in verschillende talen en stijlen met medewerking van gast-
koor Te Quiero. Lezzom en Te Quiero staan beide onder leiding van Elena Berdnikova. 
 
Te Quiero heeft een heel gevarieerd repertoire en pretendeert dat ze van Bach tot 
Beatles kan zingen. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Olga Tkacenko. 
 
Beide koren zingen 2 blokken vóór en ná de pauze en sluiten gezamenlijk af als 1 groot 
gemengd koor met het prachtige Letse lied: Lugsana. Dit beloofd dus een prachtige 
namiddag te worden. 
 
 
We adviseren u om toegangskaarten vooraf te bestellen via pr@lezzom.nl. 
De entree à € 10 hoeft u pas op 5 oktober 2019 te betalen bij de ingang van de 
H.H. Petrus- en Pauluskerk. 
  
 
 
Agenda 
De laatste tijd worden we veel gevraagd en daarom is onze agenda goed gevuld. 
   
2019 
5 oktober      Concert met Te Quiero, Petrus & Pauluskerk, Middelburg 
26 oktober    Herdenking Slag om de Schelde, Kerk in Hoedekenskerke 
17 november  Kerkdienst, Arnemuiden 
1 december  Kerkdienst, Gapinge 
14 december  Kerstconcert met Apollo, Kerk in Domburg 
 
2020 
26     januari  Lunchconcert, Historische kerk, Oost-Souburg 
10     mei  Concert, Koorkerk, Middelburg 

 

 

 

 
 

 

Wilt u ons kopij sturen? Graag. 
 

Lees voor de zekerheid de spelregels in de disclaimer!! 
 

https://lezzom.us17.list-manage.com/track/click?u=52c2f44a5e0f1e17935ca674f&id=4b0b347734&e=1267e59854
mailto:pr@lezzom.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren op een artikel? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

 

,,Impuls geven aan het katholiek onderwijs’’ 

In de week van 30 september 2019 tot en met 4 oktober 2019 vindt de jaarlijkse 

Week van het Katholiek Onderwijs plaats. Vanuit is het Bisdom Breda is 
bisschoppelijk gedelegeerde, Stan van Ommen hierbij betrokken. 
 
Handvatten voor katholieke identiteit 
,,De Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) organiseerde de week voor het eerst 
in 2014” licht Stan van Ommen toe. “Ik ben er nu voor de derde keer bij betrokken. De 
NKSR wil met deze week een impuls geven aan het katholiek onderwijs. Door middel 
van lesbrieven, presentaties en ander materiaal reikt de raad handvatten aan om aan 
de katholieke identiteit van een school vorm te geven.’’ 
 
,,De afgelopen twee jaar viel de week van het katholiek onderwijs in de Adventstijd. De 
NKSR werkte toen nauw samen met de Bisschoppelijke Adventsactie. Dit jaar staat de 
persoon van Franciscus van Assisi centraal. We organiseren de week dan ook net voor 
zijn gedachtenis die op 4 oktober gevierd wordt. Er zijn lesbrieven voor het primair en 
secundair onderwijs geschreven. Scholen kunnen deze downloaden van de site van de 
NKSR. Het materiaal voor middelbare scholen gaat in op de ethische aspecten van de 
encycliek Laudato si.’’ 
 
Bijeenkomst op Bovendonk 
Op 25 september 2019 organiseert het Bisdom Breda onder de vlag van het Sint 
Franciscuscentrum een kleine bijeenkomst bij Centrum Bovendonk in Hoeven. 
Verschillende mensen uit het onderwijsveld worden hiervoor uitgenodigd. Op deze 
middag introduceert Liesbeth Stalmeier, bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs 
in het Bisdom Rotterdam zowel de lesbrief voor de Week van het Katholieke Onderwijs 
als de week zelf. Angelique Steysel van de Bisschoppelijke Vastenactie zal vertellen 
over het materiaal dat de Vastenactie ontwikkeld heeft. 
 
Tijdens de bijeenkomst op Bovendonk wordt ook Rosalina Boer-Wirken, de nieuwe 
projectmedewerker voor het primair onderwijs voorgesteld. Op 1 september 2019 is zij 
gestart. Vanuit het bisdom legt zij contacten met basisscholen. Van Ommen gaat kort in 
op de achtergronden van dit project: ,,Bij een aantal basisscholen leeft de behoefte om 
meer dan nu vorm te geven aan hun katholieke identiteit. In concreto is dat niet altijd 
eenvoudig. Een groot deel van de leerkrachten en leerlingen heeft geen katholieke 
achtergrond meer. Het bisdom wil hen hierbij helpen.’’ 
 
Burgerschapsvorming en katholiek onderwijs 
Op landelijk niveau organiseert de NKSR op 18 september 2019 een studiemiddag over 
burgerschapsvorming. ,,Dit is een belangrijk onderwerp in het onderwijs,” vertelt Stan 
van Ommen. “Bisschop Hendriks, de bisschop-coadjutor van het bisdom Haarlem-
Amsterdam, zal een inleiding verzorgen. Collega´s uit het primair en secundair 
onderwijs laten zien hoe burgerschapsvorming in de praktijk gestalte krijgt.’’ De middag 
vindt plaats in het Sint Janslyceum in ‘s-Hertogenbosch en is bedoeld voor iedereen die 
te maken heeft met burgerschapsvorming en katholiek onderwijs. Belangstellenden 
kunnen zich opgeven via de website van de Nederlandse Katholieke Schoolraad. 
 
Lees verder: 
Download het lesmateriaal voor de Week van het Katholieke Onderwijs 2019 
Website Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) 

Bron: Bisdom Breda 

https://www.nksr.nl/uitnodiging-studiemiddag-burgerschapsvorming/
https://www.nksr.nl/uitnodiging-studiemiddag-burgerschapsvorming/
https://www.nksr.nl/lesmateriaal/wko2019/
https://www.nksr.nl/


 

 

 
 
 
 

 

 
 

 



 

 

Nederlandse bisschoppen en CDA bespraken actuele 
thema’s 

Vorige week vrijdag, 13 september 2019, trof een aantal Nederlandse 

bisschoppen een delegatie van het CDA in het bisdombureau te Rotterdam. De 
ontmoeting vond plaats in een goede sfeer. Er werd onder meer gesproken over 
actuele thema’s als duurzaamheid, privacy en transparantie, de opvang van 
migranten en vluchtelingen en christenvervolging. De bisschoppen streven naar 
een regelmatig contact met alle politieke partijen. 
 
Mgr. De Korte sprak over de impact van Laudato si’, de groene encycliek van paus 
Franciscus, wereldwijd op het debat over klimaat en duurzaamheid. De paus koppelt de 
zorg voor de schepping nadrukkelijk aan sociale gerechtigheid en zorg voor de armen. 
Aan het CDA werd daar ook aandacht voor gevraagd, bijvoorbeeld waar het gaat om de 
negatieve effecten die ook Nederlandse bedrijven veroorzaken in kwetsbare gebieden 
als de Amazone. 
 
Menselijkheid 
Verder werd gesproken over de zorg voor asielzoekers in ons land. Mgr. De Jong 
bracht onder de aandacht dat zij soms als gezin in slechts één kleine kamer moeten 
verblijven. Hij thematiseerde ook dat voor jongeren in gedwongen opvang de toegang 
tot geestelijk zorg en bijstand soms ontbreekt en pleitte voor menselijkheid in de opvang 
van deze kwetsbare groepen. Ook wezen de bisschoppen op de moeilijkheden die 
sommige asielzoekers ondervinden als ze voor de Immigratie en Naturalisatie Dienst 
(IND) moeten aantonen dat ze zich tot het Rooms-Katholieke geloof hebben bekeerd. 

Op het probleem van christenvervolging wereldwijd meldde het CDA dat in het huidige 
regeerakkoord aandacht is voor dit onderwerp en dat er in juli van dit jaar een gezant 
voor godsdienstvrijheid is benoemd. Een voorstel daartoe van het CDA en de 
ChristenUnie kreeg steun van een Kamermeerderheid. 
 
Het CDA heeft toegezegd graag met de bisschoppen in gesprek te blijven over de 
verschillende thema’s die aan bod kwamen. 
 
Namens de bisschoppenconferentie waren aanwezig: 
Kardinaal W.J. Eijk, bisschop van Aartsbisdom Utrecht; Mgr. J.H.J. van den Hende, 
voorzitter Bisschoppenconferentie, bisschop van Bisdom Rotterdam; Mgr. J.W.M. 
Liesen, vice-voorzitter Bisschoppenconferentie, bisschop van Bisdom Breda; Mgr. 
G.J.N. de Korte, bisschop van Bisdom ’s-Hertogenbosch; Mgr. J.W.M. Hendriks, 
bisschop-coadjutor van Bisdom Haarlem-Amsterdam; Mgr. C.F.M. van den Hout, 
bisschop van Bisdom Groningen-Leeuwarden; Mgr. E.J. de Jong, hulpbisschop van 
Bisdom Roermond; D.P.J. Woestenberg, jurist ad extra namens de Bisschoppen-
conferentie en A. Kruse, hoofd pers en communicatie namens de Bisschoppen-
conferentie 
 
Namens het CDA 
M. Amhaouch; A.G.J.M. Rombouts; J.A.M.J. van den Berg-Jansen; R. Ploum; J. Geurts; 
A. de Jong; M.J.F. van Helvert; A. Kuik; A.H. Mulder; P.H. Omtzigt; W.P.H.J. Peters; 
M.R.J. Rog; H.A.G. Ronnes en E.J. Slootweg. 

Bron: rkkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 



 

 

 
 

 
 

 
■ 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. Een compleet overzicht van alle festiviteiten las u in 

nieuwsbrief 414. Elders in deze nieuwsbrief leest u meer over de estafette binnen 
ons bisdom. 

 
■ 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 
las hier meer over in onze vorige 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. Meer hierover las u in de vorige 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. 
In deze nieuwsbrief leest u er meer over. Er zijn nog plaatsen beschikbaar! 

 
■ 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. 

 
■ Zaterdag 5 oktober (15.00 uur) 

Mannenensemble Lezzom en Te Quiero geven een herfstconcert in de H.H. 
Petrus- en Pauluskerk in Middelburg. Kaarten kosten € 10.00. 

 
■ 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. 
 
 
 
 
 

 
 

Een vrijwilliger moet je altijd waarderen!! 



 

 

 

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. 
 

12-28-587 

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