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Niet overal bisschoppelijke bemoeienis met het parochieplan 

Een lezeres uit het oosten van het land attendeerde ons op het feit, dat er in het 

bisdom Breda heel anders wordt omgegaan met een parochieplan als in het 
aartsbisdom Utrecht. 
 

Zij schreef ons: ,,ik snap niet goed, waarom jullie bisschop zich bemoeit met jullie 

parochieplan? Wij noemen het een beleidsplan en zijn als pastoraal team zelf bezig om 
dit te schrijven. Wij bespreken het dan met respectievelijk het parochiebestuur, onze 
vrijwilligers en geïnteresseerden. De bisschop komt er bij ons niet aan te pas.’’ 
 
Opvallend verschil: het pastoraal team stelt in het oosten van het land het beleidsplan 
samen. In het werkgebied Boven de Schelde is dat dus in handen van de beide 
parochiebesturen, zowel ieder voor zich als gezamenlijk. 
 
We hebben het voorgelegd aan de secretaris van het bestuur van de H. Maria Parochie 
Walcheren, Jac van Damme. Hij liet ons weten ,,of het parochieplan verplicht is, dat 
weet ik niet, maar een aantal bisdommen doet het. Ook wij vinden het in principe een 
goede zaak. En ja, Utrecht.........gezien de recente uitspraken van onze kardinaal …… 
zou hij beter wel parochieplannen gebruiken.........’’ 
 
Er is dus sprake van verschillende werkwijzen. Grootste nadeel van de werkwijze 
binnen het bisdom Breda is, dat de tijd waarin het parochieplan wordt geschreven, 
daardoor onnodig veel tijd vergt. De ontwikkeltijd binnen het werkgebied ‘Boven de 
Schelde’ vergde al ruim negen maanden, mogelijk meer dan negen maanden.. Het 
implementeren van de door het bisdom voorgeschreven wijzigingen kost zeker twee 
maanden extra. 
 
Na de presentatie van de definitieve plannen is, als gevolg van deze werkwijze, al 
nagenoeg een compleet kalenderjaar verstreken van het parochieplan 2019-2022! 
 
 



 

Volgende week inleveren voor Sam’s kledingactie 

Volgende week woensdag en donderdag kunt u bij de hoofdingang van de Onze 

Lieve Vrouwekerk in Vlissingen schone, gebruikte kleding en schoeisel inleveren 
voor Sam’s Kledingactie. Medewerkers van Caritas nemen uw spullen graag in 
ontvangst. 
 
De inlevertijden 
Woensdag 23 oktober 
(10.30 uur – 12.00 uur) 
 

Donderdag 24 oktober 
(18.30 uur – 20.00 uur) 

 
 
 

Bisdombedevaart naar Rome 

Afgelopen zaterdag zijn de bedevaartgangers uit het bisdom Breda per bus 

vertrokken naar Rome. 
 
Wilt u de bedevaart volgen? Klik dan op: Volg de weblog van de bisdombedevaart  
 

 
 

Voor ongeveer 2 euro per 

week kunt u op deze plaats 

adverteren 

Info: Herman Maas 

0118 – 430377 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

https://www.bisdomvanbreda.nl/weblog-bisdombedevaart-2019/


 

Mis voor de vrede in Goes 
 

Herdenkingsconcert 75 jaar Slag om de Schelde in de Grote 
of Maria Magdalenakerk  

Op 26 oktober 1944 landden de geallieerden op het strand bij Baarland. De Slag 

om de Schelde werd de grootste veldslag in de Tweede Wereldoorlog op 
Nederlands grondgebied. Er vielen naar schatting 50.000 slachtoffers waaronder 
ruim 10.000 doden. 
 
75 Jaar later verzorgen vier koren herdenkingsconcerten in Bergen op Zoom, Goes en 
Vlissingen. Op zaterdag 26 oktober kunt u, aansluitend aan de herdenking van de 
slag, zo’n concert bijwonen in de Grote Kerk in Goes. 
 
Herdenkingsconcert 75 jaar Slag om de Schelde op de Bevelanden 
Het concert wil een requiem zijn voor alle slachtoffers van geweld, een protest tegen 
geweld in het algemeen en een oproep tot vrede. Voor de pauze wordt The Armed Man 
- A Mass for Peace uitgevoerd, een aan de oorlogsslachtoffers in Kosovo opgedragen 
werk van de Britse componist Karl Jenkins. Deze mis voor de vrede wordt wereldwijd 
vaak uitgevoerd bij herdenkingen van zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog. Na 
de pauze zingt Cantare de Chichester Psalms van Leonard Bernstein. De drie 
Hebreeuwse psalmen zijn door Bernstein op een moderne manier getoonzet. 
Countertenor Dave ten Kate is de solist.  
 
Tijdens het concert zijn op grote schermen authentieke beelden te zien van vóór, 
tijdens en na de oorlog op de Bevelanden. Het Gemeentearchief Goes en het 
Bevrijdingsmuseum Zeeland te Nieuwdorp stellen deze beelden ter beschikking.  
 
 
 

 
Vocal ensemble Cantare uit Goes.      Foto: R. Verstraaten 

 



 

 
Vocaal Ensemble Cantare Goes werkt tijdens dit concert samen met gastzangers, 
kinderkoor Hemelsblauw uit Middelburg en solisten Helena van Heel en Dave ten Kate 
onder leiding van dirigent Pim Overduin. De begeleiding wordt verzorgd door leden van 
het Holland Symfonie Orkest en organist Jos Vogel. 
 
Gedetailleerde informatie 
Zaterdag 26 oktober 2019, aanvang 19.30 uur, Grote Maria Magdalenakerk in Goes. 
 
Kaartverkoop 
Kaarten kosten € 20.- en zijn te koop bij boekhandel het Paard van Troje en boekhandel 
De Koperen Tuin in Goes of reserveren via www.cantaregoes.nl 
Voor meer informatie over de gehele concertreeks: www.cantaregoes.nl 
 
Vlissingen 
Op 2 november wordt dit concert ook uitgevoerd in de Sint Jacobskerk te Vlissingen. 
Dan is de Vlissingse Oratoriumvereniging de organisator. Dit concert wordt gekoppeld 
aan de bevrijding van Vlissingen en Walcheren. 
 
Zondag 27 oktober 2019 
Brabantse Wal / Bergen op Zoom in de St. Gertrudiskerk, gekoppeld aan de bevrijding 
van Bergen op Zoom. 

 
 

 

 

 

Uitvaartverzorging H. Jobse www.hjobse-uitvaart.nl 

0118 – 462205 

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


 

‘Ga op weg.....’ 

Voor de drieëntwintigste keer organiseren de Gezamenlijke Koorkringbesturen 

in Zeeland, Koorkring Zeeuwse Eilanden en Koorkring Zeeuws-Vlaanderen, dit 
jaar op zaterdag 9 november de studiedag Contactdag Zeeland. 
 
De dag begint om 14.30 uur, maar iedereen is vanaf 14.00 uur welkom in de Onze 
Lieve Vrouw Hemelvaartkerk (Hoofdstraat 60) te Ovezande. Dit is de kerk voor de 
parochiekern die de kernen Ovezande, Driewegen en Ellewoutsdijk bestrijkt van de 
Pater Damiaanparochie. 
 
Naast de kerk is er volop gelegenheid om uw auto te parkeren, verder ook nog in de 
achterliggende Schuttersstraat. Parkeren is gratis. 
 
Komt u met het openbaar vervoer? Vanaf het Tolplein van de Westerscheldetunnel gaat 
buurtbus 555 en 597 naar Ovezande. Vanaf Goes neemt u buurtbus 595 naar 
Hoedenskerke, waarna u overstapt op buurtbus 597. 
 
Thema 
Het thema van de studiedag dit jaar is: "Ga op weg..... Het is de titel van een lied van 
tekstschrijfster Hanneke ter Maat en op muziek gezet door Sabastian Holz. Het lied is 
opgenomen in de vorig jaar verschenen Franciscaanse liedbundel.  
 
Ga jij op weg, herstel mijn Kerk 
en leid mijn schapen terug naar Mij. 
Mijn lammen lopen vogelvrij. 
Mijn Geest gaat mee en wijst het werk. 
 
De liederen die dit jaar in de liedbundel zijn opgenomen komen uit de Franciscaanse 
liedbundel. Maar we zingen ook enkele liederen die volgend jaar op de Zangdag van de 
drie zuidelijke bisdommen wordt georganiseerd. Tijdens de afsluitende eucharistie-
viering zingen we ook liederen ter ere van de H. Willibrordus, waarvan we de feestdag 
vieren op 7 november. 
 
Programma 
De studiedag begint om 14.30 uur, maar vanaf 14.00 uur bent u welkom voor een kopje 
koffie of thee. Om 17.30 uur is de lunch, soep en broodjes aangeboden en verzorgt 
door vrijwilligers van de parochiekern Ovezande. Rond 18.15 uur zingen we de liederen 
door die we in de eucharistieviering. We besluiten de dag om 19.00 uur met de viering 
van de eucharistie, waar de deelnemers van de dag fungeren als projectkoor. 
Voorganger in de viering is vicaris Paul Verbeek. 
 
14.30 uur Welkom 
14.35 uur Samen zingen 
15.45 uur Korte pauze 
16.00 uur Samen zingen 

17.15 uur Lunch 
18.15 uur Inzingen voor de viering 
18.45 uur Stilte voor de viering 
19.00 uur Viering 

 
Tijdens het zingen zal Geerten Kok stil staan bij de Franciscaanse liedbundel. 
 
 



 

Deelnemen 
Iedereen die aan deze dag wil deelnemen kan zich op één van de twee manieren 
opgeven: 
* Contactdag Zeeland   Mgr. de Backerestraat 5  4529 GR  Eede 
* per e-mail. klik hier. 

Er zijn dit jaar geen kosten verbonden aan de Contactdag. We zijn te gast in de 
parochiekern Ovezande en zij zorgen voor koffie/thee, soep en broodjes. 

Wanneer u een vrijwillige bijdrage wilt geven ter ondersteuning van de organisatie van 
de Contactdag Zeeland kunt u die overmaken op IBAN NL61 INGB 0006 7074 42 ten 
name van Contactdag Zeeland Hoogvogelstraat 5, 4515 BD  IJzendijke. 
Hartelijk dank. 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

mailto:r.van.quekelberge@h4a.nl?subject=Opgave%20Contactdag%20Zeeland%202019&body=Hierbij%20geef%20ik%20mij%20op%20voor%20de%20Contactdag%20op%20zaterdag%209%20november%202019%20te%20Ovezande.%20%0A%0ANaam%3A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%0A%0AAdres%3A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%0A%0APostcode%20en%20Woonplaats%3A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%0A%0AStemsoort%3A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%0A%0A%0A


 

 

Caritascollecten oktober 
De caritascollectes van 5 oktober in Zorgcentrum Ter Reede in Vlissingen en op 
13 oktober in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen en de H.H. Petrus- en 
Paukluskerk in Middelburg hebben opgebracht: 
 

➢ Middelburg  169,70 euro 
➢ Vlissingen  176,90 euro 
➢ Ter Reede    93,15 euro 

Totaal   439,75 euro 
 
Alle gulle gevers: hartelijk dank! 
 
 

Bisschoppen stellen collecteschema voor 2020 vast 

In de bisschoppenvergadering van 8 oktober 2019 hebben de bisschoppen het 

collecteschema voor 2020 vastgesteld. Het schema kan via onderstaande link ook 
worden gedownload. 

 

Collecteschema 2020 
 
 
 
Facebook 0 Twitter 0 Google+0 LinkedIn0 

Volgende week inleveren voor Sam’s kledingactie 

Volgende week woensdag en donderdag kunt u bij de hoofdingang van de Onze 

Lieve Vrouwekerk in Vlissingen schone, gebruikte kleding en schoeisel inleveren 
voor Sam’s Kledingactie. Medewerkers van Caritas nemen uw spullen graag in 
ontvangst. 
 
De inlevertijden 
Woensdag 23 oktober 
(10.30 uur – 12.00 uur) 

Donderdag 24 oktober 
(18.30 uur – 20.00 uur) 

 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2019/10/Collecteschema-2020-vastgesteld-BC-08-10-2019.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren op een artikel? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

Mgr. Van den Hout over missiemaand oktober: ‘Wij brengen 
de liefde van God en onszelf als mens’ 
,,Missie is niet ‘een’ taak, of een werkveld. Maar de Kerk zelf is missie. Wij 
brengen onszelf. We brengen de liefde van God en ook onszelf als mens.’’ 
 
Mgr. Van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden, vertelt in een video op 
www.katholiekleven.nl over de missie van de Kerk en de rol die iedereen daarin heeft. 
De bisschop doet dat vanwege de ‘buitengewone missiemaand’ die de Kerk dit jaar in 
oktober viert. 
 
,,Als de Kerk missie is, delen alle leden van de Kerk in die missie en zending’’, vertelt 
de bisschop. Jezus geeft zijn apostelen de opdracht om van Hem te getuigen ,,in 
Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het uiteinde der aarde” (Handelingen 1, 
8). Mgr. Van den Hout: “We gaan naar de uiteinden van de aarde. Dat was natuurlijk de 
boodschap van Jezus, die als eerste door Hem verkondigd werd in Palestina. Op dat 
moment waren er nog vele uiteindes. ‘Uiteinden van de aarde’ kon je tamelijk letterlijk 
opvatten.’’ 
 
Actueel 
Maar de bisschop kijkt ook naar het heden: ,,De boodschap van Jezus is altijd actueel. 
Dus we moeten nu zoeken naar de uiteinden van de aarde die er nu zijn. En als het 
gaat om de uiteinden van de aarde: van waaruit bekijk je het? Is dat vanuit Palestina, 
Israël? Of vanuit Rome? Of kun je ook zeggen dat wij zelf het uiteinde van de aarde 
zijn. Hoe dat voelt? Daar moeten we misschien als Nederland wel een beetje aan 
wennen.’’ 
 
Mgr. Van den Hout is bisschop van Groningen-Leeuwarden en binnen de Nederlandse 
bisschoppenconferentie bisschop-referent voor missie. Hij is niet de enige die tijdens 
deze buitengewone missiemaand in een video vertelt over het onderwerp. 
 
 
Bekijk alle video’s in het kader van de buitengewone missiemaand oktober 2019 
op het videokanaal van de Nederlandse Bisschoppen, www.katholiekleven.nl.  
 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 
 

 
 
 
 

 

 

Doe mee aan de enquête van Kerkbalans 

https://kerkrentmeester.nl/webforms/index/index/id/53/?___store=krm_nl 

Het kost u ongeveer 8 minuten 

http://www.katholiekleven.nl/videos
https://kerkrentmeester.nl/webforms/index/index/id/53/?___store=krm_nl


 

 

 
 

 

 
 
 

 



 

 

  
 

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

Od 4 sierpnia 2019 zapraszamy na Mszę Świętą po polsku w każdą niedzielę o 
godzinie 15:00. 
Poolse Rooms katholieke kerkdienst in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. 
U bent daarbij van harte uitgenodigd. 

 
 
■ Woensdag 23 oktober (10.30 uur – 12.00 uur) 

U kunt schone, gebruikte kleding en schoeisel inleveren bij de Onze Lieve 
Vrouwekerk in Vlissingen voor Sams Kledingactie. 

 
 
■ Donderdag 24 oktober (18.30 – 20.00 uur) 

U kunt schone, gebruikte kleding en schoeisel inleveren bij de Onze Lieve 
Vrouwekerk in Vlissingen voor Sams Kledingactie. 

 
 
■ 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 meer over elders in deze 
nieuwsbrief. 

 
 
■ Zaterdag 26 oktober 

N8vdN8, of wel: Nacht van de Nacht in Middelburg. De H.H. Petrus- en 
Pauluskerk in Middelburg zal ook dit jaar weer de deuren van de kerk openen. 
Binnenkort leest u er meer over in deze nieuwsbrief. 

 
 
■ Zondag 27 oktober (14.30 uur) 

Installatie van  rector Wim van den Berg in de Oud-Katholieke kerk aan de 
Zuidsingel 70 in Middelburg door de aartsbisschop van Utrecht, mgr. dr. Joris 
Vercammen. 

 
 
■ 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 meer over elders 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. Willibrordus-
basiliek te Hulst en adviseur van Koorkring Zeeuws-Vlaanderen. U leest er meer 
over in deze nieuwsbrief. 

 
 
■ Zondag 17 november 
 Werelddag van de Armen. 
 
 
■ Zaterdag 30 november (19.00 uur) 

Viering uit dankbaarheid in de parochiekerk van O.L. Vrouw Hemelvaart, 
Raadhuisstraat 134 in Hoogerheide van toeristenpastor in Dishoek, drs. René 
Heinrichs. U leest er uitvoerig over in een van onze komende nieuwsbrieven. 

 
 
■ Zondag 15 december 2019 (15.00 uur) 

In het kader van de advent is er een eucharistieviering voor Spaanssprekende 
parochianen in de H.H. Petrus en Pauluskerk in Middelburg. Voorganger is dan 
pastor Federico Ceriani. Medewerking wordt verleend door de zanggroep Misa 
Criolla onder leiding van Carla Nieuwdorp-Martens en gitarist Marinus Vreeke. 
De viering is tweetalig, iedereen is welkom. 

 

 
 

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

 
 

Heer maak mij tot een instrument van Uw vrede, 
waar haat is laat mij daar liefde tonen!! 

(Sint Franciscus)!! 



 

 

 

INFORMATIE H. MARIA PAROCHIE 
website: www.rkwalcheren.nl 

 

Openingstijden secretariaten 
 
Parochiekern Middelburg 
Maandag tot en met vrijdag 
09.30-11.30 uur  
Telefoon: 0118 - 612860 
Lombardstraat 1 
4331 AA  MIDDELBURG 
secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl 
 
Parochiekern Vlissingen 
Dinsdag tot en met 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. 
 

12-28-642?? 

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