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EXTRA NIEUWSBRIEF  VAN HET PAROCHIEBESTUUR DECEMBER 2020 
Beste parochianen, 
 
KERSTMIS 
Het is een donkere tijd van wachten. Wachten op de ontwikkeling en goedkeuring van een 
vaccin, daarna wachten op een grootscheepse vaccinatie, die uiteindelijk een terugkeer naar 
normaal mogelijk moet maken. Binnen het wachten speelt zich er zich van alles af: ongeduld, 
onrust, worsteling, onzekerheid. 
Het is ook Advent, een tijd van wachten op Kerstmis. Het feest dat we dit jaar in onze kerken 
en in onze families zo heel anders moeten vieren dan we willen. Kerstmis het feest van licht, 
dat we overal in de uitbundige verlichting om ons heen zien. Dat we ook iets van die 
uitbundigheid innerlijk mogen ervaren in de mensen die we met Kerstmis ontmoeten. Dat we 
in hen iets van Jezus mogen ervaren. Dat maakt wachten tot een hoopvol wachten. Met die 

gedachte wensen wij u een Zalig Kerstmis.  
De nachtmis op kerstavond gaat niet door als gevolg 
van de aangescherpte coronamaatregelen. Op Eerste 
Kerstdag zijn er eucharistievieringen in Vlissingen en 
Middelburg om 10.00 uur. In Domburg is er om 
10.00 uur een woord- en communieviering. De 
beschikbare plaatsen zijn inmiddels gereserveerd. U 
kunt zich digitaal aansluiten bij diverse vieringen van 
onze pastores in de Damiaanparochie 
(www.paterdamiaanparochie.nl) of bij de vieringen op 
TV van KRO-NCRV (www.vierkerstmis.nl). 
’s Middags kunnen de kerken in Middelburg en 
Vlissingen tussen 14.30 uur en 16.00 uur worden 
bezocht voor stil gebed.  
 

Op Tweede Kerstdag zijn de kerken open tussen 10.00 uur en 11.30 uur voor stil gebed. Er 
is geen gelegenheid voor bezoek van de kerststal als gevolg van de coronamaatregelen. 
 
 
 

http://www.paterdamiaanparochie.nl/
http://www.vierkerstmis.nl/


 

 

ONTWIKKELINGEN H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN 
In dit bijzondere jaar hebben we als parochiebestuur ingrijpende besluiten voor de parochie 
voorbereid. In oktober bent u geïnformeerd over de hoofdlijnen van de ontwikkelingen die we 
willen realiseren. Begin december is tijdens drie bijeenkomsten concreter op deze 
ontwikkelingen ingegaan.  
De informatieavonden zijn gehouden voor de vrijwilligers van de toeristenkerken in Dishoek, 
Vrouwenpolder en Zoutelande en van de kapel in Domburg, voor de vrijwilligers van de OLV-
kerk in Vlissingen en die van de Petrus & Pauluskerk in Middelburg. Met hen zijn we in 
gesprek gegaan. In dit bericht leest u de belangrijkste zaken die aan de orde zijn geweest.  
Het is de bedoeling dat zo spoedig als mogelijk nieuwe informatiebijeenkomsten worden 
gehouden voor parochianen, omdat deze in december zijn vervallen als gevolg van de 
aangescherpte coronamaatregelen. U zult hierover via de website en Nieuwsbrief worden 
geïnformeerd. Degenen die zich al hebben aangemeld, kunnen in ieder geval die 
bijeenkomsten bezoeken. 
Tijdens de bijeenkomsten is met name gevraagd naar het waarom van het maken van 
keuzes in 2020 in plaats van het maken van keuzes gedurende de komende jaren. 
Daarnaast is voor iedere (toeristen)kerk en kapel gevraagd of de keuzes noodzakelijk zijn en 
of ook andere opties zijn overwogen. Daarnaast zijn enkele praktische vragen gesteld. Met 
deze brief hopen we, zover dat op dit moment mogelijk is, antwoord te geven op een aantal 
belangrijke vragen die ons tijdens de informatieavonden werden gesteld. We verwachten dat 
er meer vragen leven en willen deze op de volgende bijeenkomsten verder met u bespreken. 
Leerlingen van Christus en missionaire kerk 
Aan het begin van de informatieavonden hebben we stilgestaan bij het zijn van leerlingen van 
Christus, die door de verbondenheid met het geloof en met elkaar een 
parochiegemeenschap vormen.  

De komende jaren willen we meer toegroeien naar 
een missionaire kerk met meer aandacht voor het 
geloof en meer aandacht voor elkaar. Het was de 
bedoeling hier in 2020 al op in te zetten. Gestart is 
weliswaar met een eerste Alpha-bijeenkomst.  
Echter, er zijn twee redenen waarom deze start werd 
uitgesteld. Allereerst is er het uitstel van de 
conferentie van het bisdom Breda in Oudenbosch 
waar Father James Mallon de missionaire kerk zou 
introduceren en als het ware het startschot zou 
geven voor deze vernieuwing. Daarnaast zorgen de 
coronamaatregelen ervoor dat we met de missionaire 
kerk pas in 2021 echt aan de slag kunnen.  
Door deze omstandigheden komen de keuzes ten 

aanzien van de gebouwen nu eerst aan bod.  
De samenhangende keuzes voor perspectief voor de Heilige Maria Parochie Walcheren 
De ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar vragen van ons allen en zeker van het 
parochiebestuur om duidelijke keuzes voor de toekomst. Die keuzes zijn nu hard nodig. We 
moeten ervoor zorgen dat we een parochie worden die sterker en ook financieel gezonder 
wordt. Het is niet verantwoord dat de ontwikkelingen zonder ingrijpen doorgaan. Vandaar dat 
we in 2020 belangrijke keuzes hebben voorbereid zodat we toekomstbestendig worden. Het 
concentreren en vernieuwen van de plaatsen waar vieringen worden verzorgd is daarvoor 
nodig, de huidige spreiding hiervan is niet langer houdbaar, organisatorisch niet, voor het 
pastoresteam niet, financieel niet. We maken in één keer vele keuzes die we zo goed 
mogelijk op elkaar hebben afgestemd. 
We weten dat het pijnlijke en onvermijdelijke keuzes zijn. Het is dan ook verstandig de 
pijnlijke keuzes in één keer te maken zodat we daarna weer kunnen bouwen aan een 
sterkere parochie, aandacht kunnen geven aan het versterken van de 
parochiegemeenschap. Voor parochianen en zeker voor werkgroepen werkt het 



 

 

demotiverend als de komende jaren het alsnog beëindigen van de locatie voor vieringen 
boven het hoofd hangt. Als we de komende jaren steeds opnieuw keuzes moeten maken, 
draagt dat niet bij aan de vitaliteit van de parochiegemeenschap. En de ontwikkelingen 
volgen elkaar tegenwoordig helaas veel sneller op dan enkele jaren geleden. Vandaar dat we 
nu keuzes maken, ook voor onderdelen van de parochie die nu nog vitaal lijken te zijn.  
Tot slot is het niet langer verantwoord om nog langer geen groot onderhoud te plegen aan de 
gebouwen, zoals het laatste decennium. Hiervoor ontbraken en ontbreken de benodigde 
financiële middelen. Als we alles zo houden als het is, zijn daar zeker geen middelen voor 
groot onderhoud van gebouwen en dat komt er hoe dan ook een keer aan. De kosten zullen 
stijgen en de inkomsten nemen af. Het totale financiële tekort van de komende tien jaar is net 
zo groot als het bedrag dat nu nog beschikbaar is. Echter, over tien jaar is er dan geen geld 
meer voor het in stand houden van het pastoresteam en ook niet voor alle andere kosten. 
Zoals hiervoor aangegeven, diverse ontwikkelingen waar we geen of nauwelijks invloed op 
hebben, gaan steeds sneller. Nu is er nog tijd en ruimte om keuzes te maken en 
ontwikkelingen in gang te zetten om de parochie uiteindelijk impulsen te geven die nodig zijn.   
De OLV-kerk en pastorie in Vlissingen 
In Vlissingen nemen we afscheid van de OLV-kerk. De kerk wordt waarschijnlijk later in 2021 
verkocht.  

Begin 2021 wordt hiervoor door het bisdom en het 
parochiebestuur een bidbook samengesteld. In het 
bidbook wordt alle informatie over het kerkgebouw 
opgenomen met daarnaast informatie over de 
mogelijke nieuwe functies van het kerkgebouw na 
verkoop. Die functies moeten passen in het 
bestemmingsplan en in de visie die het bisdom en de 
gemeente hierop hebben.  
Partijen, zoals projectontwikkelaars, worden 
vervolgens uitgenodigd plannen in te dienen en een 
bod te doen op het kerkgebouw. In de loop van 2021 
wordt dan de keuze gemaakt welke partij de 
herontwikkeling van de OLV-kerk kan gaan 

realiseren.  
Ook voor de pastorie zal een bidbook worden samengesteld om partijen uit te nodigen om 
plannen in te dienen en een bod te doen. Het is ook denkbaar dat de pastorie samen met het 
kerkgebouw wordt verkocht. De optie om de pastorie na herontwikkeling zelf te behouden en 
uit verhuur inkomsten voor de parochie te genereren wordt ook serieus onderzocht. 
We blijven in Vlissingen vieren 
In Vlissingen blijft een plaats om vieringen  te houden, wel op een andere locatie. Hiervoor 
hebben we als parochiebestuur met bijna alle kerken in Vlissingen en Souburg contact 
gehad. Diverse kerkgebouwen hebben we ook bezocht. De meeste kerken vallen af omdat 
we vasthouden aan de zondagochtend om samen te komen. Vieringen op zaterdagavond 
lijken ons niet gewenst, onder meer omdat we dat niet gewend zijn. Die verandering is vaak 
te ingrijpend, zo blijkt uit ervaringen in het bisdom. Enkele kerk-genootschappen hebben ons 
bericht dat een gecombineerd gebruik van hun kerkgebouw niet mogelijk is.  
Tijdens de zoektocht naar andere kerkgebouwen is het uitvaartcentrum van Overtoom Groen 
aan de Van Dishoeckstraat in beeld gekomen. In de aula en aangrenzende ruimtes kunnen 
we samen vieren en ontmoeten en er zijn adequate faciliteiten aanwezig, zoals keuken en 
sanitaire ruimtes. De aula wordt op zondag ingericht als kerkzaal. Of alle Vlissingse vieringen 
die nu in de OLV-kerk worden gehouden ook bij Overtoom Groen plaatsvinden, zoals 
huwelijks- en doopvieringen, staat nog niet vast.  
Het parochiebestuur realiseert zich dat bij een uitvaartcentrum het voor pastores en 
parochianen niet de eerst gedachte is om vieringen te houden. Hoewel wij zeer veel andere 
locaties bezocht hebben, is het denkbaar dat wij daarbij toch een (meer passende) locatie 



 

 

over het hoofd gezien hebben. Wij staan dan ook open voor alternatieven. De inmiddels 
aangedragen suggesties hiervoor zullen we in de afwegingen betrekken.  
Het secretariaat van Vlissingen wordt waarschijnlijk gehuisvest in het kerkkantoor van de Sint 
Jacobskerk. Over het secretariaat, het afscheid nemen van de OLV-kerk met pastorie en de 
nieuwe plaats voor de vieringen wordt zo spoedig mogelijk met de werkgroepen overleg 
gevoerd. 
De Petrus & Pauluskerk en pastorie in Middelburg 
Voor de H. Maria Parochie Walcheren wordt de Petrus & Pauluskerk in Middelburg de 
parochiekerk. Dat betekent dat de belangrijkste activiteiten in Middelburg worden 
geconcentreerd.  
Het kerkgebouw wordt aangepast door in het achterste deel van het gebouw enkele ruimtes 
voor pastores en groepen, het secretariaat, ruimte voor catechese en andere bijeenkomsten, 
bibliotheek en archief, sanitaire ruimtes, een keuken en andere ruimtes onder te brengen.  
Om in de liturgische ruimte met een kleiner aantal parochianen goed te kunnen vieren zullen 

ook in het voorste deel van de kerk diverse min of 
meer ingrijpende aanpassingen nodig zijn. Plannen 
hiervoor moeten in 2021 worden uitgewerkt.  
De pastorie is inmiddels de nieuwe woning van pater 
Thaddy de Deckere. Verwacht wordt dat we als RK 
kerk met het wonen van een priester in de pastorie 
meer zichtbaar worden en we daarmee ook een 
nieuwe impuls geven aan onze parochie. Vandaar 
dat hiervoor is gekozen. Het is wel zo dat dit als 
consequentie had dat het secretariaat en enkele 
werkgroepen zijn verhuisd naar de voormalige 
dagkapel aan de Latijnse Schoolstraat. De bedoeling 
is dat het om een tijdelijke situatie gaat. Ook voor 
pastoraal werkster Ria Mangnus heeft dit 

consequenties. Zij zal vanuit het Parochieel Centrum in Goes gaan werken. 
Toeristenpastoraat 
Op zich lijkt het goed te gaan met de toeristenkerken en de kapel in Domburg. Werkgroepen 
zetten zich in om ieder seizoen vieringen aan te bieden, met voorgangers, koren en het 
bezoekersaantal is redelijk constant. Tijdens de bijeenkomst hielden zij een pleidooi om hun 
toeristenkerk of kapel open te houden.  
Echter, de ontwikkelingen laten ook zien dat het de vraag is of de toeristenkerken en kapel 
kunnen blijven functioneren zoals nu. Al enige tijd zijn er bij de werkgroepen en het 
parochiebestuur zorgen over de toekomst. Tijdens de bijeenkomst is onderkend dat er 
keuzes voor de toekomst nodig zijn.  
Gezamenlijk is geconstateerd dat dit ingrijpend is en zeker ook pijnlijk. Het parochiebestuur 
gaat hierover zo spoedig mogelijk met de werkgroepen in gesprek. 

   



 

 

  
In de afweging die het parochiebestuur heeft gemaakt is bepalend geweest dat de 
toeristenkerk die we open willen houden, een open ruimte heeft en zich daarmee 
onderscheidt van Vlissingen en Middelburg. De keuze is mede daardoor op Dishoek 
gevallen. Daarnaast biedt Dishoek de mogelijkheid hier in de zomerperiode te vieren in 
plaats van in Vlissingen. Daar kunnen ook andersoortige vieringen voor gezinnen en 
jongeren worden verzorgd. Parkeergelegenheid is er voldoende. Vanuit het bisdom is 
aangegeven dat het Sint Franciscuscentrum bezinningsdagen voor met name jongeren uit 
andere delen van het bisdom in de toeristenkerk kan organiseren. De vraag of in de 
zomerperiode vanuit Vlissingen naar Dishoek vervoersmogelijkheden worden geboden, 
wordt bij de uitwerking meegenomen.  
Dishoek zal meer dan voorheen deel gaan uitmaken van de parochie. Het pastoresteam 
wordt verantwoordelijk voor de liturgie en voorgangers. Pastores van buiten de parochie 
zullen overigens blijven voorgaan. Hopelijk gaat er ook een samenwerking ontstaan met 
leden van andere werkgroepen. In ieder geval is het in het toeristenseizoen in 2021 nog 
mogelijk om vieringen in de kapel en de toeristenkerken te houden. 
Het kerkgebouw in Vrouwenpolder zal op termijn worden ontmanteld en het terrein zal 
teruggaan naar Staatsbosbeheer bij wie het in eigendom is. Over de toekomstmogelijkheden 
van de kapel in Domburg en de locatie in Zoutelande wordt in 2021 met het 
gemeentebestuur van Veere gesproken.  
Pastoresteam 
De H. Mariaparochie Walcheren en de H. Pater Damiaanparochie hebben één pastoresteam. 
Vicaris Paul Verbeek vervangt pastoor Fons van Hees tijdelijk tijdens zijn ziekteperiode. Het 
team bestaat daarnaast uit pater Thaddy de Deckere en de pastoraal werkers Alida van 
Veldhoven, teamleider, Ria Mangnus en Wiel Hacking, die medio 2021 met pensioen gaat. 
Tot eind 2020 maakt Katrien van de Wiele nog deel uit van het pastoresteam. Haar 
detachering eindigt dit jaar en zij gaat zich weer full time in de parochies in Zeeuws-
Vlaanderen inzetten. Geerten Kok is gedelegeerde van het bisdom en versterkt het 
pastoresteam tijdelijk. 
Tijden van vieringen 
Het pastoresteam is beperkt van omvang en wordt in 2021 dus nog kleiner. Vandaar dat het 
nodig is de tijden van de vieringen aan te passen, zodat pastores twee vieringen op een 
zondagochtend kunnen verzorgen. Het aanvangstijdstip van de zondagviering in Vlissingen 
wordt veranderd van 10.00 uur in 9.30 uur. In Middelburg wordt het aanvangstijdstip 
gewijzigd van 10.00 uur in 11.30 uur. Deze veranderingen gaan op zondag 3 januari 2021 in.  
 
Ideeën, suggesties, reacties en met u in gesprek 
Het parochiebestuur is heel benieuwd naar uw ideeën, suggesties en reacties. Deze kunt u 
digitaal of per post toesturen aan:  

• Jac van Damme, secretaris van het parochiebestuur, secetaris@rkwalcheren.nl 

• het secretariaat in Vlissingen: Singel 106, 4382 LC in Vlissingen 

• het secretariaat in Middelburg: Lombardstraat 1, 4331 AA in Middelburg 

Het parochiebestuur wil graag met u in gesprek om alle kanten van de ontwikkelingen en de 
keuzemogelijkheden met u te bespreken. Als u zich daartoe alvast wilt aanmelden voor de 
nieuwe informatiebijeenkomsten in 2021, dan is dat mogelijk door het secretariaat te bellen:  

• in Vlissingen 0118-412247 op donderdag en vrijdag tussen 9.00 uur en 11.30 uur 

mailto:secetaris@rkwalcheren.nl


 

 

• in Middelburg 0118-612860 op dinsdag en donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur.  

Graag blijven of gaan we in 2021 met u in gesprek over deze belangrijke ontwikkelingen in 
onze parochie. U wordt hiertoe van harte uitgenodigd. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Uw parochiebestuur 
Paul Verbeek (tijdelijk voorzitter), Ruud Louwes (vice-voorzitter), Jac van Damme 
(secretaris), Benedict Hamans (penningmeester) en Paul Stok (algemeen bestuurslid, 
gebouwen) 



 

 

 

INFORMATIE H. MARIA PAROCHIE 
 
 

Openingstijden secretariaten 
Parochiekern Middelburg 
Dinsdag en donderdag 
09.30-11.30 uur  
Telefoon: 0118 - 612860 
Lombardstraat 1 (via zij-ingang) 
4331 AA  MIDDELBURG 
secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl 
 
 
Parochiekern Vlissingen 
Donderdag 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 ook bereikbaar via de 
beide secretariaten): 

Fons van Hees, Thaddy de Deckere, 
Ria Mangnus, Alida van Veldhoven en 

Wiel Hacking 
de persoonlijke 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 

 
 

Aanmelden voor de gratis nieuwsbrief? Afmelden? Stuur een mailtje naar: 
rkwalcheren@zeelandnet.nl 

 
 
 
 
 
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. Heeft u nieuws of een agenda-bericht voor de digitale nieuwsbrief? Graag een 
mailtje naar de redactie: rkwalcheren@zeelandnet.nl. Kopij uitsluitend aanleveren in platte tekst en in 
Wordformaat! Inzenden kan tot donderdagavond. 
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 altijd 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. De redactie behoudt zich uitdrukkelijk het recht 
voor om aangeboden kopij te wijzigen of niet te plaatsen. 
Overname van teksten en foto’s uit deze digitale nieuwsbrief is uitsluitend toegestaan onder 
vermelding van: ‘Bron: digitale nieuwsbrief R.K. Walcheren.nl’ en na voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de eindredacteur! Op veel teksten en foto’s rust auteursrecht! 
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