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Ontwikkelingen in de parochie  
 

 

Beste parochianen, 

 

Als parochiebestuur willen wij u, die zich betrokken voelt bij het geloofsleven in onze 

parochie, informeren en betrekken bij belangrijke ontwikkelingen in onze parochie. 

Daarom deze extra Nieuwsbrief. Een Nieuwsbrief die digitaal verspreid wordt en om het 

bereik te vergroten, bij alle parochianen thuis bezorgd wordt. 

 

Kerk in Coronatijd 

Nog ruim twee maanden en het jaar 2020 is voorbij. Hoe graag zouden we dat ook van 

de corona zeggen. Dat lijkt echter allerminst zeker. Het virus had en heeft een sterk 

ontwrichtende invloed op de levens van velen. Ook op het leven in onze RK parochie op 

Walcheren. Samen vieren, samen bidden, elkaar bemoedigen, elkaar ontmoeten en 

elkaar bezoeken, het was vaak onmogelijk en blijft tot op vandaag moeilijk. Natuurlijk op 

afstand en via de digitale weg zijn oplossingen gevonden, maar uiteindelijk heeft onze 

parochie alleen bestaansrecht als we een levende gemeenschap van gelovigen kunnen 

zijn. 

 

In de afgelopen maanden zijn we er als parochie niet altijd in geslaagd die levende 

gemeenschap te zijn. Soms bleef het oorverdovend stil en kostte het veel moeite om 

zichtbaar aanwezig te zijn. 



 

 

 

Dat roept de vraag op wat voor soort kerk wij willen zijn. Een plek waar we alleen op 

zondag als individuen op anderhalve meter de viering bijwonen of als dat niet gaat, als 

los zand uit elkaar vallen? Of willen we een gemeenschap zijn van mensen die zich 

persoonlijk geraakt voelen door de boodschap van het evangelie en dat met elkaar tot 

uiting willen brengen op allerlei momenten van het leven in, maar ook buiten ons 

kerkgebouw? 

 

Corona heeft de ingrijpende keuzes waar wij als H. Maria Parochie Walcheren voor 

staan nog scherper geaccentueerd dan voorheen. De verwachte langjarige trendmatige 

ontwikkelingen van afnemend kerkbezoek en verminderde deelname aan het 

geloofsleven lijken nu al dichtbij. 

 

Missionaire parochie 

Het parochiebestuur van de H. Maria Parochie Walcheren heeft sinds begin 2020 de 

urgentie onderkend om in het belang van een (toekomstige) vitale R.-K. kerk op 

Walcheren de daarmee verbonden vraagstukken serieuze aandacht te geven, 

alternatieve oplossingen in beeld te brengen en uiteindelijk in samenspraak met het 

bisdom Breda tot (waarschijnlijk) ingrijpende keuzes te komen. 

 

In dit proces is de eerder in het bisdom Breda ingezette ontwikkeling van een 

missionaire parochie een grote stimulans. Een missionaire parochie is een kerk die de 

boodschap van het evangelie uitdraagt en mensen  -die Jezus nog niet kennen-  tot 

leerlingen van Jezus maakt. Veel mensen in de maatschappij zijn op zoek naar 

zingeving, spiritualiteit en antwoorden op levensvragen. De parochie kan daarin 

mensen helpen. Het is onze opgave en ons streven daarin meer te doen. Onze 

parochie richt zich veel naar binnen, naar de eigen gemeenschap. Die gemeenschap 

wordt steeds kleiner en daarmee is er geen groei en bloei meer, is de parochie niet 

gezond en dreigt uiteindelijk te sterven. 

 

Om dit te keren en weer een kerkgemeenschap op te bouwen, waar mensen zich 

liefdevol ontvangen voelen, zich thuis voelen en er weer bij willen horen, is een 

beweging nodig. We zullen, met behoud van het goede, vooral durf en lef moeten tonen 

om los te laten wat deze vernieuwing belemmert, om actief mensen te bereiken die nu 

buiten beeld blijven. 

 

Het in 2019 verschenen parochieplan beschrijft daartoe diverse ontwikkelingen, die 

daaraan een stevige bijdrage leveren. Daarbij gaat het om pastorale en bestuurlijke 

ontwikkelingen. 

 

Pastoresteam 

In de gewenste pastorale ontwikkelingen zijn onze pastores leidend, maar zij kunnen 

het zeker niet alleen. Ons pastoresteam is naast onze eigen parochie ook 

verantwoordelijk voor de H. Pater Damiaan parochie. Beide parochies gezamenlijk 

beslaan het totale gebied van Zeeland boven de Westerschelde. Het pastoraat van de 

nabijheid in zo’n uitgestrekt gebied wordt ingevuld door pastores en ook door 

(gekwalificeerde) vrijwilligers uit de parochies zelf. Meer dan in het verleden zullen wij 

daar ook in onze parochie op in gaan zetten. 

 

 



 

We zijn natuurlijk blij dat de bisschop in juni pater Thaddy de Deckere mhm als priester 

in ons pastoresteam benoemd heeft. Lange tijd was het vurig gehoopt, maar ook 

ondenkbaar dat er een tweede priester in onze parochies zou komen. Des te spijtiger is 

het daarom nu dat onze pastoor Fons van Hees om gezondheidsredenen zijn 

werkzaamheden tijdelijk heeft moeten neerleggen.  

 

Gelukkig is pastoraal werker Wiel Hacking, na ziekte, inmiddels weer volledig aan het 

werk. Aan zijn werkzame leven komt echter in augustus 2021 met zijn pensionering een 

einde. Mede met het oog daarop heeft pastoraal werker Alida van Veldhoven sinds kort 

het teamleiderschap van het pastoresteam van hem overgenomen. 

Naast bovengenoemde pastores completeren Ria Mangnus en Katrien van de Wiele als 

pastoraal werkers het team. Een team van momenteel in totaal 4,8 pastorale fulltime 

arbeidsplaatsen. 

 

Bestuurlijke ontwikkelingen 

Het parochiebestuur bestaat momenteel, naast de pastoor die uit hoofde van zijn functie 

het voorzitterschap bekleedt, uit vier personen. Ruud Louwes vice-voorzitter, Jac van 

Damme secretaris, Benedict Hamans penningmeester en Paul Stok gebouwenbeheer. 

Drie van hen zijn in 2020 nieuw of nieuw in hun functie benoemd. Die vernieuwing 

betekent enerzijds met open blik naar nieuwe ontwikkelingen kijken, maar anderzijds 

ook het opnieuw opbouwen van relaties en kennis. Het lijkt daarom vanzelfsprekend dat 

het vernieuwde parochiebestuur enige tijd nodig heeft om die noodzakelijke verbinding 

met parochianen te zoeken en zich kennis eigen te maken. 

 

Het parochiebestuur is zeker nog niet op sterkte. Versterking aan de bestuurstafel met 

vrouwen en parochianen uit Vlissingen is zeer gewenst. 

 

De financiën van onze parochie zijn al langer niet op orde. Dat wil zeggen dat jaarlijks 

de kosten de opbrengsten ver overtreffen. Zonder ingrijpende keuzes worden de 

tekorten groter en kan de parochie tot 2030 overleven, maar houdt het daarna op. Een 

gezonde financiële toekomst om de pastorale ontwikkelingen mogelijk te maken en een 

vitale missionaire parochie te waarborgen, betekent indringend kijken naar opbrengsten 

en kosten. 

 

Gebouwensituatie 

De afgelopen maanden heeft er in samenspraak met het bisdom een heroriëntatie op al 

het onroerend goed in bezit van de parochie plaatsgevonden. 

Globaal gaat het om de volgende zaken: 

A. Zoals bij vele parochianen bekend is het parochiebestuur al jarenlang bezig om voor 

de Onze Lieve Vrouwekerk en pastorie in Vlissingen toekomstbestendige plannen te 

smeden. De laatst aan parochianen bekend gemaakte plannen gingen uit van 

realisatie van appartementen in en rond de kerk met daarbij behoud van een 

gedeelte van de kerk voor de parochie. 

 



 

B. 
De Onze Lieve Vrouwekerk 
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Na diverse recente berekeningen is 

duidelijk geworden dat, mede door 

de forse stijging van de bouwkosten 

in de afgelopen jaren, de opbrengst 

van de appartementen onvoldoende 

is om een gedeelte van de kerk voor 

de parochie te behouden. Daarnaast 

zou behoud van een gedeelte van de 

kerk nog steeds een forse 

toekomstige onderhoudslast 

betekenen. 

Daarom bestaat momenteel het voornemen om de Onze Lieve Vrouwekerk en 

waarschijnlijk ook de pastorie volledig te verkopen, zonder realisatie van een nieuwe 

kerk(zaal) ter plekke. 

C. Het parochiebestuur is druk bezig om de consequenties te trekken uit deze 

constateringen. Uitgangspunt daarbij is dat de parochie in Vlissingen aanwezig blijft 

en er voor de parochianen een plaats blijft voor viering, ontmoeting en kerkelijke 

activiteiten. De intensieve zoektocht in Vlissingen naar alternatieve plekken om te 

vieren en te ontmoeten is al geruime tijd bezig. 

D. De toeristenkerken in Vrouwenpolder, Domburg, Zoutelande en Dishoek zijn 

onderdeel van de H. Maria Parochie Walcheren. Enerzijds lijkt het vanuit financieel 

oogpunt onmogelijk dat alle kerken op deze vier plekken kunnen blijven 

voortbestaan. Anderzijds lijkt vanuit pastoraal oogpunt voor realisatie van de 

missionaire parochie ter plekke bundeling van krachten noodzakelijk. 

E. Aan het einde van het jaar zal in de pastorie in Middelburg de nieuw benoemde 

pater Thaddy de Deckere gaan wonen. Daarmee krijgt de pastorie zijn hoofdfunctie -

namelijk woning van de parochiepriester-  weer terug en daarmee wordt de 

zichtbare R.-K. aanwezigheid in het centrum van Middelburg versterkt. 

 

F. 
Pastorie Middelburg. 
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Voor het grootste deel van de 

huidige gebruikers van de pastorie 

betekent dit dat een tijdelijke 

oplossing gevonden wordt door hen 

onder te brengen in de dagkapel. 

Daarmee zal de functie van de 

dagkapel vervallen. Vanzelfsprekend 

vraagt deze ‘verhuizing’ van 

gebruikers aanpassing en 

gewenning.

G. Het bisdom vraagt aan iedere parochie om een keuze te maken voor een kerk die 

als toekomstige parochiekerk zal fungeren. Een parochiekerk is daarbij het centrum 

van de parochie waar iedere zondag en op kerkelijke hoogfeesten eucharistie 

gevierd wordt en waar ook binnen de parochie de nadruk ligt op overige pastorale 

en diaconale activiteiten. 

 



 

H. Het voornemen bestaat om de HH. 

Petrus- en Pauluskerk in Middelburg 

als parochiekerk aan te wijzen. 

Daarbij leeft enerzijds de wens om in 

het kerkgebouw zodanige 

aanpassingen te doen dat de 

liturgische ruimte aanzienlijk 

verkleind wordt evenals dat de 

fysieke afstand tussen voorganger 

en gelovigen kleiner wordt. 

 
 De HH. Petrus- en Pauluskerk 
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I. Anderzijds bestaat de wens om in het kerkgebouw diverse andere ruimtes te 

creëren voor ontmoeting, secretariaat, sanitair, facilitair, pastoraat etc. In het bisdom 

zijn diverse voorbeelden van zo’n geslaagde inbreiding in het kerkgebouw inmiddels 

bezocht om de ideeën rijkdom te vergroten. Met deze inbreiding krijgen de huidige 

ruimtes in de pastorie een nieuwe plek in de kerk en kan aan de tijdelijke oplossing 

van de dagkapel een einde komen. 

Een dergelijke inbreiding plus het noodzakelijk (achterstallig) groot onderhoud van 

de HH. Petrus- en Pauluskerk vergt natuurlijk een grote investering. De plannen 

daarvoor bevinden zich in een pril stadium. 

 

 

Bijeenkomsten 

In deze nieuwsbrief schetst het parochiebestuur de ontwikkelingen in grote lijnen. Graag 

willen wij in afzonderlijke bijeenkomsten meer op de diverse ontwikkelingen ingaan en 

met betrokkenen in gesprek gaan. 

Wij hebben daar (voorlopig) de volgende data voor gepland: 

1. Maandag 23 november bijeenkomst in Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen met de 

gezamenlijke werkgroepen toeristenpastoraat. 

2. Dinsdag 24 november bijeenkomst in Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen met de 

vrijwilligers uit de parochiekern Vlissingen. 

3. Woensdag 25 november bijeenkomst in de HH. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg 

met de vrijwilligers uit de parochiekern Middelburg om hen te informeren over alle 

ontwikkelingen. 

4. Maandag 7 december bijeenkomst in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen voor 

alle parochianen van de parochiekern Vlissingen. 

5. Dinsdag 8 december bijeenkomst in de HH. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg 

voor alle parochianen van de parochiekern Middelburg. 

 

Voor alle bovengenoemde bijeenkomsten geldt: 

• Aanvang 19.30 uur. 

• Voorafgaande aanmelding te zijner tijd noodzakelijk. 

• Onder voorbehoud van nadere corona maatregelen. 

• Onder voorbehoud van nadere afstemming met het bisdom. 

 

 

► Lees verder op de laatste pagina 



 

 
In de reguliere nieuwsbrief en op de website zullen we in de komende weken definitieve 

informatie over deze bijeenkomsten verschaffen. U kunt de data nu reeds in uw agenda 

noteren. 

 

Als u de wekelijkse nieuwsbrief nog niet ontvangt kunt u zich hierop gratis 

abonneren door een e-mail te sturen naar: nieuws@rkwalcheren.nl. Vermeld in de 

onderwerpregel ‘Nieuwsbrief’ en vermeld voorts uw naam en woonplaats. 

 

Met vriendelijke groeten, 

uw parochiebestuur. 
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