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Parochiebijeenkomst Onze Lieve Vrouwe kerk Vlissingen 19 juli 2021 
 

 

Over de ontwikkelingen in de parochie en rondom de Onze Lieve Vrouwe kerk in Vlissingen in het 

bijzonder, is op 19 juli 2021 door het parochiebestuur voor de parochianen een presentatie 

gegeven in de Onze Lieve Vrouwe kerk. Na de presentatie was er uitgebreid gelegenheid voor 

inbreng van de parochianen. 

 

Ontwikkelingen parochie 

De parochie staat voor belangrijke uitdagingen: het behoud van de parochie als katholieke 

gemeenschap op Walcheren, het op sterkte houden van het pastoresteam, invulling geven aan de 

missionaire kerk en keuzes maken ten aanzien van de gebouwen. En dat alles moet voor de 

komende jaren financieel haalbaar en verantwoord blijven terwijl het aantal parochianen afneemt, 

de kosten stijgen en inkomsten uit parochiebijdragen en uit vermogen dalen. Hierover is de 

parochie in oktober en december 2021 met extra nieuwsbrieven geinformeerd. Daarbij is ieder 

ook uitgenodigd ideeën, suggesties en reacties naar voren te brengen of hierover in gesprek te 

gaan. 

 

Presentatie 

Centraal in de presentatie stond het proces dat nu wordt gevolgd voor vervreemding van de Onze 

Lieve Vrouwe kerk en de pastorie. Het verkoopproces is gestart en er zijn diverse partijen die de 

komende tijd plannen maken voor een nieuwe invulling van het kerkgebouw en pastorie. Zij 

dienen uiterlijk 17 september 2021 hun plannen in. Het parochiebestuur bekijkt de plannen, 

maakt een keuze, bespreekt dit met het bisdom en de gemeente Vlissingen. En vervolgens vindt 

een bijeenkomst met parochianen plaats. 

 

De verschillende opties voor nieuwe functies voor het kerkgebouw en de pastorie zijn in een 

overzicht gepresenteerd. Over de opties is overleg met het bisdom en de gemeente Vlissingen 

gevoerd. 

 

Tijdens de bijeenkomst is ook toegelicht dat de Petrus & Pauluskerk de komende jaren wordt 

aangepast. We behouden de toeristenkerk in Dishoek, die een grotere betekenis krijgt voor de 

parochie. Het gebruik van de toeristenkerk in Vrouwenpolder is met een afscheidsdienst recent 

beëindigd. Voor vervreemding van de kapel in Domburg en de toeristenkerk in Zoutelande worden 

komende tijd voorbereidingen getroffen. 

 

Benadrukt is dat de parochie een locatie om te vieren en samenkomen in Vlissingen zal behouden. 

Hiervoor worden de komende tijd opnieuw gesprekken met andere kerkgenootschappen gevoerd. 

Om daarbij de mogelijkheden te vergroten wordt ook uitdrukkelijk de optie voor vieren op 

zaterdagavond in ogenschouw genomen. De verwachting is dat daarover in september meer 

duidelijkheid bestaat. De parochie blijft in Vlissingen aanwezig.  



 
 
 

 

Inbreng van parochianen 

Oproep 

Een belangrijk deel van de inbreng van parochianen bestond uit een oproep om met vertrouwen, 

en in gebed samen de schouders onder behoud van de Onze Lieve Vrouwe kerk - als locatie om te 

vieren en samen te komen – te zetten.  De vraag is gesteld of het parochiebestuur hiervoor 

mogelijkheden ziet. 

 

Het belangrijkste is dat de parochie in Vlissingen blijft vieren en samenkomen. Daar zet het 

parochiebestuur voor in. Net zo belangrijk is dat wordt ingezet op behoud van een volwaardig 

pastoresteam (met bijbehorende personele lasten). We erkennen ook dat de huidige OLV kerk te 

groot is voor het aantal kerkbezoekers en dat we in feite in Vlissingen en Middelburg te grote 

kerkgebouwen hebben. Dat er minder kerkgangers en mede daardoor minder financiën zijn, 

vraagt om het maken van keuzes, zodat we als parochiegemeenschap vitaal blijven. De parochie 

wordt door de ontwikkelingen gedwongen om keuzes te maken die niet langer uitgesteld kunnen 

worden. De tijden van twintig jaar geleden keren niet terug, ondanks alle inspanningen die we 

doen om de parochie sterker te maken. 

Als we de OLV kerk en pastorie behouden zullen we op korte termijn groot onderhoud moeten 

plegen aan het dak van de kerk. Groot onderhoud is al twintig jaar niet gebeurd in afwachting van 

uitvoering van plannen. Daarvoor heeft de parochie echter onvoldoende geld beschikbaar.  

 

De oproep om met vertrouwen de schouders eronder te zetten werd herhaald. Enkele 

parochianen ondersteunden echter ook dat het maken van plannen gedurende de afgelopen 

twintig jaar heeft uitgewezen dat het niet mogelijk is de OLV kerk in stand te houden of te 

verbouwen en voor de parochie te behouden. Allerlei initiatieven voor concerten en dergelijke zijn 

onvoldoende om de benodigde grote bedragen op te brengen. Opgeroepen werd om realistisch te 

zijn. 

 

Uitvoering plannen: wat ging er fout? 

De afgelopen jaren zijn er allerlei plannen gemaakt voor de OLV kerk. Wat is er veranderd en 

waarom kunnen die plannen nu niet worden uitgevoerd? 

 

De uitvoering van plannen stond altijd al onder grote financiële druk. Bij het beoordelen van de 

meest recente plannen in 2019/2020 is doorslaggevend geweest dat de bouwkosten de afgelopen 

jaren met 25% zijn gestegen. Daardoor zijn die plannen niet meer uitvoerbaar.  

 

Daarnaast is duidelijk geworden dat, in tegenstelling tot 5 à 10 jaar geleden, door de lage en zelfs 

negatieve rentestand de inkomsten van de parochie ook fors teruggelopen zijn. Het is dringend 

noodzakelijk om het in gebouwen opgesloten vermogen van de parochie op een meer renderende 

wijze in te zetten voor een gezonde toekomst van het RK leven op Walcheren. 

 

  



 
 
 

Nieuwbouw 

De suggestie werd gedaan een nieuw kerkgebouw te realiseren.  

 

Nieuwbouw van een kerkgebouw is in de huidige tijd niet uitvoerbaar. Er zijn voorbeelden in 

Zeeland waaruit dat ook blijkt. De kosten daarvan zijn te hoog en staan niet in verhouding met het 

gebruik ervan. 

 

Het parochiebestuur 

 

 

 

Middelburg, 23 juli 2021 

 


