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Vrijwilligersbeleid H. Maria Parochie Walcheren voorbeeld 
voor Damiaanparochie 

Het vrijwilligersbeleidsplan  dat het bestuur van de H. Maria Parochie Walcheren 

eerder dit jaar in samenspraak met een aantal parochianen vaststelde, heeft 
lovende woorden gekregen van de bisschop van Breda, Mgr. Jan Liesen. 
 
Dat blijkt uit de reactie van de bisschop, nadat het plan, een onderdeel van het 
parochiebeleidsplan 2019-2020, door de besturen van de H. Maria Parochie Walcheren 
en de H. Pater Damiaanparochie, met hem besproken is. 
 
 
Bisschop Jan Liesen in zijn brief aan de 
beide parochiebesturen: ,,Bezien of en 
in hoeverre het vrijwilligersbeleid van de 
H,. Maria Parochie Walcheren kan 
worden overgenomen door de Heilige 
Pater Damiaanparochie.’’ 
 
 
Lovende woorden derhalve voor het 
vrijwilligersbeleid op Walcheren, dat 
overigens nog niet volledig kan worden 
uitgevoerd, omdat de voorgeschreven 
vertrouwenscommissie nog steeds niet 
is samengesteld. 
 

Bisschop mgr. Jan Liesen. 

Foto: © Peter Vrancken 
 
 



 

Adventsviering voor senioren in Vlissingen 

In de Blauwe Zaal van speeltuinvereniging Lammerenburg aan de 

Zuidbeekseweg 18 in Vlissingen wordt op woensdagmiddaqg 11 december a.s. 
voor parochianen boven 72 jaar een adventsviering gehouden. U ontvangt 
binnenkort een uitnodiging daarvoor. 
 
Programma 
13.30 uur Zaal open 
  Ontvangst met koffie, thee en iets lekkers 
14.30 uur Viering 
Daarna: Hapje en een drankje. De eerste consumptie wordt u aangeboden. 

Eventuele volgende consumpties zijn voor eigen rekening 
16.30 uur Sluiting 
 
Graag voor 1 december 2019 aanmelden met het aanmeldformulier dat bij de 
uitnodiging zit. 

 
 
 
 
 
 
In gesprek over dementie en levenseinde 

De Protestantse Gemeente Vlissingen gaat komende maandagavond, 25 

november, in De Herberg in gesprek over dementie en de vragen rondom het 

levenseinde. 

 

Spreker is René de Bakker, specialist ouderengeneeskunde bij Zorgzaam Zeeuws 

Vlaanderen en als consulent betrokken bij het consultatief palliatief team. Hij is tevens 

SCEN-arts. 

 

,,Als ik tot last word voor anderen en niets meer zelf kan, laat mij dan maar doodgaan!’’ 

hoor je soms mensen zeggen. Maar hoe dan? Hoe lang kunnen mantelzorgers het 

volhouden en wat dan? 

 

In de media is de laatste tijd veel aandacht voor de vraag of op een verantwoorde wijze 

euthanasie mogelijk is bij dementie. Een ingewikkelde vraag voor allen die er mee te 

maken krijgen. 

 

De bijeenkomst in De Herberg (Bellamypark 151) begint om 19.30 uur. Toegang is 

vrij en iedereen is welkom. 

 

 

Bron: www.gelovenindedelta.nl 



 

 Taakverdeling binnen het pastoraal team Boven de Schelde 

Hieronder vindt u, in alfabetische volgorde, de verdeling van aandachtsvelden 

zoals die is afgesproken in het pastorale team Boven de Schelde. 
 
 
Bestuurswerk   Fons van Hees, pastoor 

Communicatie en PR  Wiel Hacking, pastoraal .werker (p.w.) 

Contactpastor cluster Noord Fons van Hees, pastoor 

Contactpastor cluster West Wiel Hacking, p.w. 

Contactpastor cluster Zuid  Alida van Veldhoven, p.w. 

Contactpastor Walcheren  Ria Mangnus, p.w. 

Diaconie    Alida van Veldhoven, p.w. 

Eerste Communie   Alida van Veldhoven, p.w. 

Huisbezoek    alle pastores 

Huwelijken    Fons van Hees, pastoor 

Jongerenpastoraat   Alida van Veldhoven, p.w. 

Kringvieringen   Katrien van de Wiele, p.w. 

Oecumene    Wiel Hacking, p.w. 

Ouderenpastoraat   Ria Mangnus, p.w. 

Overleg bisdom/vicariaat  Fons van Hees, pastoor 

Schoolcontacten   Alida van Veldhoven, p.w. 

Teamleider    Wiel Hacking, p.w. 

Volwassenencatechese  Alida van Veldhoven p.w. 

Vormsel    Alida van Veldhoven, p.w. 

Werkgroep Jonge Gezinnen Alida van Veldhoven, p.w. 

Ziekenzalving/biecht  Fons van Hees, pastoor 

Zondagochtend Anders  Katrien van de Wiele, p.w. 

 
 

 



 

 
 

Voor ongeveer 2 euro per 

week kunt u op deze plaats 

adverteren 

Info: Herman Maas 

0118 – 430377 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Doe mee aan de enquête van Kerkbalans 

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

Het kost u ongeveer 8 minuten 

 
 

Lief en leed 

geboorte – doop - eerste communie – vormsel – huwelijk  - overlijden 

Gedoopt 

Jeromaiah Rodrian Uranie op 17 november 2019 

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

redactionele verantwoordelijkheid is niet op deze rubriek van toepassing! 

 

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


 

Eerste programma Emoena voor interreligieus leiderschap van 
start met 31 deelnemers 

Op 28 oktober 2019 is het eerste programma van Emoena, gericht op interreligieus 

leiderschap van start gegaan met 31 deelnemers. Het programma bestaat uit 
meerdere werkvormen en omvat achttien lesdagen verspreid over negen maanden. 
De lessen vinden plaats op verschillende locaties. Vanuit de Rooms-Katholieke Kerk 
maakt mgr. H. Woorts, referent voor Interreligieuze Dialoog, deel uit van het College 
of Founders van Emoena. 
 

Tekst: Drs. Berry van Oers, beleidsadviseur Interreligieuze Dialoog Bisschoppenconf. 

 
Vertegenwoordigers van jodendom, christendom, islam, boeddhisme, hindoeïsme, bahá’í-
geloof, en humanisme hebben de handen ineengeslagen en samen dit interreligieuze 
leiderschapsprogramma opgezet. 
 
De initiatiefnemers: ,,Meer dan ooit is er nood aan leidersfiguren, die diepgeworteld in de 
eigen traditie tegelijk in staat zijn om de dialoog met andersdenkenden en -gelovigen aan 
te gaan. Meer dan ooit is er nood aan leiders die hun eigen geloofscommitment kunnen 
combineren met openheid. Meer dan ooit is er nood aan leiders die, ongeacht hun 
religieuze of niet religieuze achtergrond, als bruggenbouwers kunnen bijdragen een 
vreedzame samenleving.’’ 
 
Het Emoena curriculum is opgebouwd uit vier modules. 
Module 1 richt zich op het begrijpen van de politieke en institutionele omgeving van religie 
in Nederland en Europa. Er is bijvoorbeeld een dag over religie in de publieke ruimte en 
een over het maatschappelijk engagement van religies en wat zij bijdragen aan de 
samenleving (ouderenzorg, voedselbedeling, …). 
Module 2 vergroot de kennis over de geschriften, geloofsprincipes, rituelen en ethische 
voorschriften van de verschillende tradities. Zo is er bijvoorbeeld een dag over heilige 
teksten, interpretaties en vertalingen, een dag over rede en geloof en een over kunst en 
religie. 
Module 3 richt zich voornamelijk op het opbouwen van ieders individuele leiderschaps- en 
organisatorische vaardigheden zoals dialoog, conflicthantering en vredesopbouw, maar 
ook hoe het geloof te communiceren naar de jeugd en wat te doen in geval van ethische 
uitdagingen. 
Module 4 is gewijd aan groepsprojecten die deelnemers in staat stellen praktische 
ervaring op te doen op het gebied van dialoog en het organiseren daarvan. 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 

Snel een viering op Walcheren zoeken? 

https://www.rkwalcheren.nl/vieringen/ 

 

 

https://www.rkwalcheren.nl/vieringen/


 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Informatie-avonden parochie beleidsplan 2019-2020 
In de vorige nieuwsbrief las u een uitnodiging voor een informatieavond op 4 
december in Middelburg en 11 december in Vlissingen over het parochie-
beleidsplan 2019-2020 en de aanbevelingen van bisschop Mgr. Jan Liesen. 
 
Vanwege de catering is het noodzakelijk, dat u zich vooraf aanmeldt voor het bijwonen 
van deze informatieavonden. Dat kan zowel telefonisch tijdens de openingstijden van 
de secretariaten of per e-mail. 
 
De gegevens daarvoor luiden: 
Middelburg  E-mail: secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl. of 

telefonisch 0118 – 612 860 
 
Vlissingen  E-mail: secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl. of 

telefonisch 0118 – 412 247 

mailto:secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl
mailto:secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl


 

Bisschop De Korte houdt vrijdag 29 november Piuslezing 
over diaconie 

Volgende week vrijdag, 29 november om 15.30 uur, wordt in de Paaskerk te 

Baarn de tweede Piuslezing gehouden. Mgr. dr. Gerard de Korte, 
bisschopreferent voor Kerk en Samenleving, spreekt over diaconie in het kader 
van vele diaconale en caritatieve activiteiten die in katholiek Nederland worden 
georganiseerd. 

De Piuslezing wordt georganiseerd door het bestuur van de Pius Almanak en de 
uitgever van de almanak, Adveniat. In de Pius worden alle adressen van katholiek 
Nederland verzameld zodat de almanak een overzichtelijk en handig naslagwerk vormt. 
Streven is om daarin waar mogelijk nog meer aandacht te vragen voor inspirerende 
diaconale en caritatieve activiteiten, die plekken van hoop vormen in een 
seculariserende samenleving. 

De inleiding van bisschop De Korte op 29 november wordt ondersteund door mensen 
uit het veld die vertellen hoe zij vanuit de katholieke identiteit de samenleving nieuwe 
impulsen geven en ‘vindplaatsen van hoop’ creëren. Verder zal tijdens deze 
bijeenkomst ook de nieuwste editie van de Pius Almanak worden gepresenteerd. 

Aanmelden 
Aanmelden voor de Piuslezing kan via info@adveniat.nl of schriftelijk: Adveniat, 
Postbus 44, 3740 AA, Baarn. Belangstellenden zijn van harte welkom. De bijeenkomst 
begint om 15.30 uur in de Paaskerk te Baarn. 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

In onze nieuwsbrief leest u ook 
nieuws 

dat u nergens anders leest! 
 
 
 

 
 
 

mailto:info@adveniat.nl
https://www.google.com/maps/place/Paaskerk/@52.2109226,5.2804226,17z/data=!4m5!3m4!1s0x47c6403a786c0669:0x1954f46c60720db6!8m2!3d52.2114617!4d5.2821821


 

 
 

 
 

 

 
 
 

 



 

Een lege plek..... 

Rechts vooraan in de H.H. Petrus- 

en Pauluskerk in Middelburg kerk 
stond altijd een bijzonder mooi 
Mariabeeld. Dat was te leen van een 
parochiaan, die het deze week weer 
heeft opgehaald. 
 
Heel begrijpelijk natuurlijk, want het is 
voor de eigenaar een dierbaar beeld, 
maar het laat in de kerk wel een lege 
plaats achter. Het beeld heeft jarenlang 
op een mooie plaats gestaan in de kerk. 
Er was altijd veel belangstelling voor 
omdat het zo'n fraaie, ingetogen 
uitbeelding van Maria is. Wij zijn 
dankbaar dat het beeld zo lang bij ons 
mocht staan en wij weten dat het bij de 
eigenaar thuis weer een plaats krijgt die 
het verdient. 
 
Inmiddels zijn wij bezig met het vinden 
van een geschikt beeld dat op de lege 
plek kan komen te staan en wij rekenen 
erop dat dit spoedig zal lukken. 

 

Foto: Nicolette Meulenbroek 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lief en leed 

geboorte – doop - eerste communie – vormsel – huwelijk  - overlijden 

Overleden (rectificatie) 

Cornelia Petronella (Corry) Lindenberg-Klijn op 4 november 2019 (90 jaar) 

Piet Lindenberg op 10 november 2019 (92 jaar) 

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

redactionele verantwoordelijkheid is niet op deze rubriek van toepassing! 
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■ 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. 

 
 
■ Zondag 24 november  

Medewerkers van De Wereldwinkel zijn voor en na de viering van 10.00 uur in de 
Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen aanwezig om kerstkaarten, sieraden en fair-
trade artikelen te verkopen. Er is een stand met deze en andere artikelen ingericht. 
Kom een kijkje nemen. 

 
■ Maandag 25 november (19.30 uur) 
 De Protestantse Gemeente Vlissingen gaat maandagavond 25 november in De 

Herberg (Bellamypark 151) in gesprek over dementie en de vragen rondom het 
levenseinde. 

 
■ Dinsdag 26 november (19.30 uur) 

Verdiepingsavond over het evangelie van Matteüs in de pastorie aan de Kerkdreef 4 in 
Heinkenszand. In onze vorige nieuwsbrief las u er meer over. Graag vooraf 
aanmelden. 

 
■ Donderdag 28 november (15.00 uur) 

Etty Hillesumlezing in het oude stadhuis aan de Markt in Middelburg. U las hier meer 
over in de vorige nieuwsbrief (nummer 423). Vooraf graag aanmelden via e-mail: 
info@ehoc.nl 

 
■ Zaterdag 30 november (19.00 uur) 

Viering uit dankbaarheid in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart, 
Raadhuisstraat 134 in Hoogerheide van toeristenpastor in Dishoek, drs. René 
Heinrichs. U las er uitvoerig over in de nieuwsbrief van 6 november jl.. 

 
■ Zondag 1 december (17.30 uur) 

In de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen wordt een Truidentijnse eucharistieviering 
gehouden. Voorganger is pater Gerald Duroisin. 

 
■        Woensdag 4 december 2019 (19.30 uur) 

In de dagkapel van de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg wordt het 
parochieplan 2019-2022 van het Samenwerkingsverband Boven de Schelde en de 
zienswijze van de Bisschop van Breda hierop, besproken. Wanneer u wilt meepraten 
wordt gevraagd u vooraf aan te melden middels een e-mailbericht aan het secretariaat 
in Middelburg: secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl. of telefonisch 0118 – 612 
860. U las meer over deze avond in onze vorige nieuwsbrief (nummer 423). 

 
 

mailto:info@ehoc.nl
mailto:secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl


 

 

■ Zondag 8 december 2019 (10.00 uur) 
 De Eucharistieviering op 8 december in de H.H. Petrus en Pauluskerk in Middelburg

 zal worden verzorgd door de Bellringers van de voormalige koorschool uit Goes, 
samen met het gemengd koor Cantate Domino. Hierbij zal de 4-stemmige Latijnse mis 
‘S.S. Petri et Pauli’ worden uitgevoerd. 

 
■        Woensdag 11 december 2019 (13.30 – 16.30 uur) 

In de Blauwe Zaal van speeltuinvereniging Lammerenburg aan de Zuidbeekseweg 18 
in Vlissingen wordt voor parochianen boven 72 jaar een adventsviering gehouden. U 
ontvangt binnenkort een uitnodiging daarvoor. Graag voor 1 december 2019 
aanmelden met het aanmeldformulier dat bij de uitnodiging zit. 

 
■        Woensdag 11 december 2019 (19.30 uur) 

In de Emmanuëlkapel van de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen wordt het 
parochieplan 2019-2022 met de aanbevelingen van het Bisdom Breda  van het 
Samenwerkingsverband Boven de Schelde en de zienswijze van de Bisschop van 
Breda hierop besproken. Wanneer u wilt meepraten wordt gevraagd u vooraf aan te 
melden middels een e-mailbericht aan het secretariaat in Vlissingen: 
secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl. of telefonisch 0118 – 412 247. U las meer 
over deze avond in onze vorige nieuwsbrief (nummer 423). 

 
■ 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Waar een wil is, is ook een weg, 
waar geen wil is, bestaat altijd een omweg, 

en waar onwil is, is er altijd een uitweg!! 

mailto:secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl


 

 

 

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 

de individuele e-mailadressen en 
telefoonnummers vindt u hier 

 
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. 
 

12-28-744 

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

