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DE PLAQUETTE IN DE PAROCHIE 
Zondag 15 augustus werd de nieuw 

gevonden plaquette geplaatst in de 

Mariakapel van de H.H. Maria parochie 

Walcheren. In de feestelijke 

eucharistieviering  gingen Paul Verbeek, 

Vicaris van het Bisdom Breda, pater Thaddy 

de Deckere en pastor Ria Mangnus voor. 

Voor het altaar stond een prachtige boeket 

bloemen en een afbeelding van een in hout 

gesneden druivenrank. De druivenrank  

kwam uit de gesloten toeristenkerk van 

Vrouwenpolder. Het boeket bestond uit 

zeven verschillende bloemen. Over de 

betekenis van de bloemen werd het 

onderstaande gebed voorgelezen door Paul 

Verbeek. Hij heeft het gebed geschreven: 

De aanwezigen kregen het boekje ‘het 
schilderij van Onze Lieve Vrouw van den 
Polder, een wonderlijke geschiedenis’ 
uitgereikt.  
Het boekje is speciaal voor deze gelegenheid 
samengesteld door Nicolette Meulenbroek.  
Zij heeft ook op Omroep Zeeland een 
interview gegeven. Aan deze viering werd 
daarnaast door de PZC uitvoerig aandacht 
besteed.  

MET BLOEMENRANKEN SIEREN WIJ JOU 

Maria,                         

vandaag is het jouw dag. 

We zetten je extra in de bloemen 

om te laten zien hoeveel we van je houden. 

Bloemen spreken hun eigen taal. 

Het woord is aan hen: 

witte anjer uit dank voor je toewijding en 

waardigheid; 

witte lelie omdat je zuiver in het leven staat;  

witte roos om zoveel liefde die je aan ons 

blijft geven 

blauwe ridderspoor vanwege de 

bescherming die jij ons biedt; 

lavendel om de vriendschap die we delen 

met elkaar; 

papaver omdat jij ons als geen ander weet te 

troosten; 

zonnebloem omdat je altijd naar het licht 

van Christus gericht bent en ons de weg naar 

hem wijst. 

Lieve Maria 

het voelt zo goed om bij jou te zijn. 

Amen 

P.V. 14/15 augustus 2021 
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Hier vindt u de links van de artikelen  over de 
plaquette. 
 

Het fragment van de uitzending en het artikel 

op de website van Omroep Zeeland. 
 
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/12928

5/Onbekende-Mariaplaquette-na-80-jaar-

weer-terug-in-Middelburg  

Het artikel in de PZC. 

 

https://www.pzc.nl/walcheren/walcherse-

parochie-verrast-anonieme-schenker-geeft-na-

80-jaar-mariaplaquette-terug~a1e8d1ee/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GEBED TOT MARIA VAN PAUS FRANCISCUS 
 

Moeder, wil ons geloof bijstaan! 

Open onze oren voor het Woord, opdat we de 

stem van God horen en zijn oproep 

herkennen. 

Wek in ons het verlangen om zijn schreden na 

te volgen, door ‘weg te trekken uit ons land’ 

en in te gaan op zijn belofte. 

Help ons, dat we ons door zijn liefde laten 

beroeren, opdat wij Hem in het geloof zouden 

kunnen aanraken. 

Help ons, dat we ons geheel aan Hem 

toevertrouwen, dat we geloven in zijn liefde, 

vooral in de ogenblikken van benauwdheid en 

van het kruis, wanneer ons geloof wordt 

opgeroepen om te groeien en de rijpen. 

Zaai in ons geloof de vreugde van de Verrezen 

Heer.  

Herinner ons eraan dat wie gelooft, nooit 

alleen is. 

Leer ons te kijken met de blik van Jezus; opdat 

Hij het licht moge zijn op onze levensweg; en 

moge het licht van het geloof voortdurend in 

ons blijven groeien, tot de dag komt zonder 

avond: Jezus Christus zelf, uw Zoon, onze 

Heer!  

(Paus Franciscus in zijn eerste encycliek: ‘Het 

Licht van het Geloof’, 2013)  

 

Pater Thaddy de Deckere 

 

OVERWEGING 
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STRAAT MISSIE! HOE STAAT HET MET JOUW 
GELOOF?  
In september 1988 vertrok ik naar Kenia om 

daar mee te gaan werken als pastoraal 

werker in een grote missie onder de 

bevolking van de Luwo stam. Het werd een 

tijd van aanpassen, het aanleren van de taal 

en cultuur en meedoen in het werk van 

missie en evangelisatie in een omvangrijk 

gebied in West Kenia. Het werd een 

intensieve tijd van werken, studie en 

reflectie. Ik heb daar veel goede 

herinneringen aan. Dit ondanks het feit, dat 

ik ook enkele keren flink malaria te pakken 

had (of beter gezegd: de malaria had mij flink 

te pakken!) Ik vond in Kenia de bevestiging 

die ik nodig had om missionaris te worden, 

d.w.z. om mijn leven te wijden aan de 

opdracht van de Kerk, waarin de verkonding 

van het Evangelie centraal staat.  

 

Drie jaar later werd ik door bisschop 

Hubertus Ernst tot priester gewijd, waarna ik 

naar India vertrok. Tijdens de wijdingsviering 

in de H. Gregorius kerk in Axel, sprak de 

bisschop tot verbazing van veel mensen in 

zijn preek niet over Kenia, maar over 

Nederland als missieland, en hij haalde een 

Franse theoloog, Henri de Lubac, aan die dit 

al voorzien had in 1941.  

 

Ruim 30 jaar na mijn ervaring in Kenia, ben ik 

teruggekeerd naar Nederland en zie nu hoe 

juist de woorden waren van bisschop Ernst. 

Vele kerken zijn er in de afgelopen jaren 

gesloten, verkocht, en veranderd in 

restauranten, appartementen, winkelcentra 

enz. Ik vraag me af hoeveel meer er nog 

gesloten moeten worden, voordat er weer 

nieuwe gebouwd zullen worden. Misschien 

lacht u daar smalend om: ‘Kerken bouwen, 

dat zal voorlopig niet gebeuren’. Misschien 

krijgt u gelijk en worden er voorlopig geen 

nieuwe Rooms-Katholieke kerken gebouwd in 

ons land, maar misschien krijgt u ongelijk en 

zal er over enkele jaren weer hier en daar 

een nieuwe RK kerk verschijnen. Misschien 

wel in onze eigen regio! 

 

In elke crisis is het belangrijk om te beseffen 

dat de crisis niet eeuwig zal duren. Een crisis 

wordt vaak beschreven als een ‘buigpunt’, 

dat wil zeggen een tijdsperiode waarin de 

ontwikkelingen een andere, onverwachte of 

ongewenste kant opgaan. Maar ook een 

periode waarna er een nieuwe bloei kan 

plaatsvinden. Dit is het algemene patroon 

van de ontwikkelingsgeschiedenis van onze 

Kerk. Een periode van bloei wordt gevolgd 

door een periode van neergang en verval, 

waarna de kerk opnieuw opbloeit. De 

periode waarin de H. Franciscus van Assissië 

leefde was zo’n tijd, en er zijn meerdere zulke 

periodes aan te wijzen in de geschiedenis. De 

Kerk ontwikkelt zich niet in een rechte lijn,  

maar veeleer volgens het patroon van een 

golfbeweging: Een stijgende lijn zwakt af tot 

een hoogtepunt waarna een neergaande lijn 

inzet. Die neergang zwakt ook weer af, komt 

tot een dieptepunt en verandert vervolgens 

in een stijgende lijn. 

 

De vraag is: waar zitten wij op dit moment als 

Kerk in die golfbeweging?  Zijn we al 

aangeland bij het dieptepunt, of zal de 

neergang nog verder doorzetten?  Er is 

niemand die het antwoord met zekerheid kan 

zeggen, maar zeker is wel, dát er weer een 

opbloei komt. Een crisis, zeggen ons de 

psychologen, is een periode van kansen. De 

noodzaak dwingt de persoon of organisatie 

die in crisis verkeert, om anders te gaan 

denken en anders te gaan handelen. De 

creativiteit die daaruit voortkomt en die een 

gave van de Geest is, leidt tot nieuwe 

initiatieven.  
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De vraag is: Wat kunnen wij dan, wat moeten 

wij dan anders gaan doen?  

Het is van belang in het oog te houden, dat 

tekenen van geloof ons moed kunnen geven. 

De belangrijkste moedgevende tekenen zijn 

voor mij de vele mensen in de diverse 

parochie-kernen en toeristen-kerken, die zich 

gelovig inzetten voor een geloofwaardige 

plaatselijke geloofsgemeenschap en 

parochie. Zij zijn degenen bij wie gebed leidt 

tot in beweging komen. Zij zijn degenen die 

bereid zijn om tijd en energie te steken in het 

dagelijkse reilen en zeilen van de 

gemeenschap, alsook in de gezamenlijke 

reflectie over de toekomst en het creatieve 

denken dat nodig is om gestalte te geven, nu 

en in de toekomst, aan ons mooie geloof in 

de wereld van deze tijd.  

 

Een voorbeeld van zo’n teken van een levend 

geloof, waarvan ik u graag deelgenoot wil 

maken is het volgende. Onlangs werd ik blij 

verrast door de ideeën van enkele jonge 

mensen die ik ontmoette tijdens een 

gebedsdag. Zij vinden het tijd worden dat we 

niet langer voornamelijk naar binnen kijken 

als geloofsgemeenschap, maar dat we ons 

geloof moeten delen met de vele mensen in 

onze tijd die het Verhaal en de Persoon van 

Jezus (nog) niet kennen. In gesprek met hen 

kwam het idee tot stand van een ‘straat-

missie’.  

 

De ideeën daarover werden vervolgens 

gedeeld en uitgewerkt in een recente 

bijeenkomst van een kerngroepje waarin 

onder andere leden van het parochiebestuur, 

het pastorale team, en het bisdom zich 

bezonnen over concrete daden waarin wij 

ons geloof kunnen delen met mensen op 

straat, om te beginnen in Vlissingen. Er 

werden heel wat creatieve mogelijkheden 

voorgesteld waarop dit zou kunnen 

plaatsvinden.  

Zoals u begrijpt vergt dit de nodige 

voorbereiding.  Binnenkort zal  u dan ook via 

‘Verbinding’  een uitnodiging worden 

toegezonden om te komen naar bijeenkomst 

waarin wordt toegelicht wat we willen. Op 

deze avond kunnen door u verdere ideeën 

geopperd worden over de praktische 

uitvoering. Tevens hopen we bij die 

gelegenheid mensen warm te maken voor 

het plan, dat wil zeggen om als missionaire 

leerlingen van Jezus daadwerkelijk mee te 

doen met het plan.  Dit is natuurlijk een hele 

uitdaging. Wij hopen dat een aantal van u 

hier voor warm zullen lopen, en de uitdaging 

aan willen gaan, om op een of andere manier 

mee te doen. Ook hebben we mensen nodig 

die zich toeleggen op het bidden om het plan 

te laten slagen.  

 

Ik ben ervan overtuigd dat dit een 

geloofwaardige manier is om vorm te geven 

aan het worden van een meer missionaire 

parochie. Het is m.i. niet zomaar een optie 

die we terzijde kunnen schuiven. Zoals paus 

Franciscus ons herinnert in zijn Brief aan Alle 

Gelovigen ‘Evangelium Gaudium’ (De 

Vreugde van het Evangelie): de Kerk bestaat 

voor het doel om te evangeliseren’’. In feite 

zijn het Jezus zijn eigen woorden die ons 

motiveren op het einde van het Evangelie 

van Matheus: “Ga, en maak alle volken tot 

leerling.” (Mattheus 28, 19a).  

 

Tot slot het is goed te bedenken: gedeeld 

geloof is gesterkt geloof. Heeft uw geloof wat 

versterking nodig? Of is uw geloof sterk 

genoeg om er ook over te (willen) spreken 

met anderen?  Hoe staat het eigenlijk met uw 

geloof?  U hoort hier binnenkort meer over.  

Pater Thaddy de Deckere  
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VERBINDING 
Voor u ligt de tweede editie van Verbinding. 

Daarin leest u parochienieuws en over 

activiteiten van het bisdom Breda. De 

reacties die we hebben gekregen waren 

bemoedigend. Daarvoor dank aan ieder die 

reageerde. Tegelijkertijd weten we dat bij 

parochianen over de keuze die het 

parochiebestuur heeft gemaakt met het 

uitbrengen van Verbinding vragen leven. In 

ons e-mailbericht van 23 juli 2021 is hierover 

in het kort al iets gemeld. Daarmee volstaan 

we op dit moment, omdat de keuze van het 

parochiebestuur bij het Bureau van 

Geschillen van het bisdom Breda is 

voorgelegd. Belangrijk is in ieder geval dat u 

de opzet van Verbinding op prijs stelt en de 

vorige, deze en komende edities met plezier 

zult lezen. Dat wensen we ieder toe. 

OLV KERK VLISSINGEN 
Op de bestuurstafel van september ligt de 

opgave van het vinden van een nieuwe 

locatie voor het houden van vieringen in 

Vlissingen met wellicht vieringen op 

zaterdagavond. Het proces voor 

vervreemding van de Onze Lieve Vrouwe 

Kerk en pastorie gaat een volgende fase in. 

Medio september verwachten dat diverse 

partijen plannen indienen voor een nieuwe 

functie van het gebouw. In oktober of 

november hopen we ieder over de nieuwe 

locatie voor vieringen en de herbestemming 

van de OLV kerk en pastorie te kunnen 

informeren. Op welke wijze dat vorm krijgt is 

ook onderwerp van gesprek en leest u in 

Verbinding van oktober.  

 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
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ST. CATHARINAKERK ZOUTELANDE 
De slotviering van de St. Catharinakerk in 

Zoutelande is op 12 september. De viering 

begint om 10.00 uur.  In verband met de 

huidige maatregelen rondom de uitbraak van 

Corona is een beperkt aantal plaatsen 

beschikbaar.  Als u deze viering wilt bijwonen 

is aanmelding verplicht. U kunt zich 

aanmelden door een email te sturen naar: 

antonzaman@zeelandnet.nl. In Zoutelande 

moet u betaald parkeren. 

Voor herbestemming van de 

St. Catharinakerk in Zoutelande zijn 

gesprekken geweest met zeer uiteenlopende 

geïnteresseerden die ook uiteenlopende 

ideeën hebben. We maken hiervan in 

september de balans op. Daarna volgt 

opnieuw overleg met het gemeentebestuur 

welke opties voor herbestemming kansrijk 

zijn. Uiteindelijk Naar verwachting zal de 

procedure voor vervreemding begin volgend 

jaar worden gestart.  

ANDERE LOCATIES 
Over de andere locaties van kerken wordt 

natuurlijk ook nagedacht en gesproken. Daar 

komen we in de volgende edities uitvoeriger 

op terug. 

VRIJWILLIGERS 
Voor iedereen zou het mooi zijn als de 

coronamaatregelen worden versoepeld. 

Hopelijk kunnen we dit najaar enkele 

bijeenkomsten voor de vrijwilligers 

organiseren. We komen er dan achter ‘wie is 

wie’ en ‘wie doet wat’ en wat betekent het 

vrijwilligerswerk voor onszelf en voor de 

parochie. Het zijn enkele vragen waar we met 

elkaar over in gesprek zullen gaan. Hoe we 

dit precies gaan organiseren, dat wordt in 

september uitgewerkt door de werkgroep 

vrijwilligers. 
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In de OLV kerk in Vlissingen hadden ook de 
koren te maken met de coronaregels. Het 
Gemengd Koor en het Ceaciliakoor kijken 
terug op de afgelopen periode. 
 

GEMENGD KOOR VLISSINGEN   

Tot de start van de intelligente lockdown op 

12 maart 2020, heeft het koor volgens de 

planning gezongen. Toen de kerken dicht 

moesten, stopte het koor met zingen. 

Na de aangekondigde versoepelingen in de 

vergadering op 25 mei 2020, “waar het 

kerkelijk leven op anderhalve meter werd 

besproken”, werd ons gevraagd om weer met 

enkele zangers te zingen. Dit alles volgens de 

toen geldende richtlijnen, 3 meter op afstand 

en een zigzag-formatie.  

Op 14 juni zijn wij gestart, dit met 

begeleiding en onder leiding van Alex de 

Bruijne, met vier mensen en dat is later 

uitgegroeid tot zes mensen, die op het altaar 

stonden. 

Tijdens de begrafenisdienst op 8 januari 2021 

hebben wij nog zingend afscheid mogen 

nemen met 30 koorzangers van Ria Borgs, 

onze voorzitster. Met dit groepje zongen we 

tot 19 januari zelfs 3-stemmige koorwerken.  

Zelfs met deze kleine bezetting studeren we 

nieuwe muziekstukken in zoals Glorialiederen 

en Acclamaties en zelfs nieuwe missen. Riet 

Boone, onze dirigente, verrast ons daar 

wekelijks mee. 

In oktober 2020 zijn we tijdelijk, met een 

grotere groep, gestart met repeteren in de 

kerk. Dit tot er in november weer 

aanscherpingen kwamen. Met de 

aankondiging van de harde lockdown en de 

avondklok zijn we op 23 januari 2021 gestopt 

met repeteren en zingen in de kerk.  

Op onze ledenvergadering in mei 2021 op het 

Martinusplein, hebben we besloten om in 

Juni weer te beginnen met repeteren en 

zingen in de kerk voor de mensen die het 

aandurven.  

Met de huidige richtlijnen mag er nu door het 

koor gezongen worden met maximaal 

12 koorzangers op 1,5 meter. 

Om toch binding te houden met de 

koorleden hebben we hen met Kerstmis en 

Pasen een leuke verrassing bezorgd. 

Momenteel hebben we 

nog 18 leden waarvan er 

13 actief zingen. 

Leo Zoun 

 

 

CEACILIAKOOR VLISSINGEN 

Na de laatste viering in maart 2020 zijn we 

twee maal bij elkaar geweest, 1 maal in juni 

2020 en 1 maal in juni 2021 dit om het een 

en ander met elkaar door te praten. 

Tussendoor was er mail, en telefonisch 

contact. 

Tijdens de laatste bijeenkomst hebben we 

besloten om op woensdag 8 september weer 

met de repetities te beginnen en daarna, als 

we ingeroosterd zijn, weer tijdens de 

vieringen gaan zingen. We zijn als groep 

aardig uitgedund en zijn met nog 9 personen, 

mocht het nog minder worden dan wordt het 

toch wel moeilijker om door te gaan. Toen 

we weer mochten zingen, ben ik als cantor 

aan de slag gegaan en heb ik die vieringen 

waarin het St. Caecilia koor was ingeroosterd 

ingevuld als cantor. Normaal sta ik al als 

cantor ingeroosterd, dus heb ik redelijk wat 

vieringen opgeluisterd met het zingen van de 

liederen en nu nog steeds. 

Gerard Wortman. 

 

UIT DE PAROCHIE 
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PAROCHIANEN AAN HET WOORD 

Nu we al anderhalf jaar in kleine groepen 

verdeeld naar de vieringen kunnen gaan, 

denken we na over hoe we de verbinding 

tussen alle parochianen kunnen behouden. 

Gelukkig is het al een tijd mogelijk om de 

vieringen in de kerk te bezoeken. Het aantal 

mensen dat hieraan deel neemt groeit. Zo 

kunnen een steeds groter aantal mensen 

weer in verbinding bij elkaar zijn. Net als 

overal in de wereld is het in deze periode 

zoeken naar wat er kan en wat er mag. Elke 

keer moeten we overnieuw uitvinden hoe 

een viering gevierd kan en mag worden.  

De hele organisatie van de parochie leunt op 

de schouders van het pastoraat en alle 

vrijwilligers die elke keer weer hun beste 

beentje voor zetten om in zo’n nieuwe vorm 

te functioneren. Het vraagt flexibiliteit en 

creativiteit. De H. Maria parochie lijkt één 

organisatie. Maar…..ze houdt kerken in 

Dishoek, Domburg, Middelburg, Vlissingen en 

Zoutelande draaiend. Dat maakt het soms 

ook lastig. 

Hoe blijven we verdeeld over zoveel kerken 

toch goed verbonden. 

 

De kerk in Vrouwenpolder heeft de deuren 

helaas moeten sluiten. Hier is een verbinding 

met een gebouw doorbroken. Het weerhoudt 

de parochianen en vrijwilligers en 

parochianen gelukkig niet op naar elkaar op 

zoek te gaan. Er wordt gezocht naar nieuwe 

manieren om bij elkaar te komen en 

contacten te behouden. Er blijven toch 

genoeg kerken over zou je zeggen. Waarom 

dan niet gewoon samenvoegen met één van 

de andere kerken. Dat is makkelijk gezegd. 

Het is niet voor iedereen weggelegd om een 

bepaalde afstand af te leggen. Vlissingen en 

Middelburg liggen bijvoorbeeld best dicht bij 

elkaar, maar als je moet lopen en slecht ter 

been bent, is het al gauw geen haalbare 

kaart.  Laat staan van Vrouwenpolder naar 

Vlissingen! 

 

En daarbij komt de vraag op: Voelen we ons 

één parochie? 

Hoe goed kennen we vrijwilligers van een 

andere plaats in de parochie?  

Hoe makkelijk stap je over naar iets wat 

onbekend is? Een kerk is vaak ook een beetje 

“thuis”. 

Zeker als je er al jaren komt, geniet van de 

stilte, het gebed, gewoontes en de bekende 

mensen.  

 

Toch zullen we met zijn allen de komende tijd 

steeds moeten onderzoeken hoe we elkaar 

het beste kunnen ondersteunen om 

vieringen te kunnen blijven vieren. De kosten 

van al de gebouwen bij elkaar worden hoger 

dan de opbrengsten, het aantal priesters en 

vrijwilligers loopt terug.  

 

Eén parochie……..verdeeld of verbonden? 

Hoe zou het zijn om verbonden verdeeld te 

zijn? Als Katholiek zijn we verbonden in de 

naam van God, verbonden met een 

wereldwijde kerk. Overal ter wereld ben je 

welkom om daar de  kerk binnen te stappen. 

Het mooie van de toeristenkerken vond ik 

altijd dat er wildvreemde mensen een lezing 

voorlazen. Vakantiegangers op het orgel 

speelden en ook voorgangers spontaan hun 

diensten aanboden. Of zoals in 

Vrouwenpolder, een priester jarenlang vanuit 

Limburg naar Vrouwenpolder reed om daar 

de dienst te doen. Kennelijk hoeft afstand 

geen probleem te zijn om toch met elkaar 

verbonden te zijn. Deze priester vond iets in 

Vrouwenpolder wat hem graag de afstand 

deed overbruggen. Was het de plaats, waren 

het de mensen? Misschien was het de 

combinatie. Ik weet één ding zeker: hij 

voelde zich er “thuis”! 
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Ik wil u vragen eens bij uzelf te onderzoeken 

welk “thuisgevoel” u in de kerk vindt. Wat 

zou u mee willen nemen als u van 

kerkgebouw zou moeten wisselen? De 

mensen? Een ritueel? Een stuk van het 

gebouw? Wat maakt dat u zich “thuis” voelt 

in de kerk?  

Als rondreizend muzikant door de 

verschillende kerken zijn het vaak voor mij de 

mensen. 

Daar waar ik het gevoel krijg dat ik welkom 

ben, valt al snel het gevoel een 

“buitenlander” te zijn van mij weg. Dan 

wordt ik een “gast” die mee mag doen. Ieder 

draagt zijn eigen steentje bij. En gek genoeg 

maakt het dan helemaal niet zoveel uit of je 

elkaar goed kent. 

 

Het “gast” zijn valt weg en maakt plaats voor 

“samen” zijn. Samen werken we aan één 

doel:  

een inspirerende viering waarbij iedereen die 

er is door moed gesterkt en met nieuwe 

energie het gebouw verlaat.  

 

Pauline Marteijn- Cockx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OP WEG NAAR MIJN EERSTE COMMUNIE 

Ook Deveney gaat haar eerste communie 

doen op 29 augustus. Op 17 juli kon zij er niet 

bij zijn. Er was een coronabesmetting en ook 

Deveney moest in quarantaine. 

 

In de pastorie maakte ik 

kennis met pastor Ria, 

Lilian, en Corleen. 

Samen met mijn 

medecommunicanten 

begonnen wij aan de 

voorbereidingen op 

onze communie.  

 

We spraken over vriendschap, ruzie, 

vergeven, en lazen verhalen uit de bijbel.  

Aan het einde van iedere voorbereiding 

gingen we door "een poort" in de kerk.  

Poort van alle mensen, poort die altijd open 

staat, poort van de goede gaven, poort  

van de gedroogde tranen, poort van samen 

eten, poort van de herinnering.  

Thuis sprak ik met mijn papa en mama over 

mijn doop en de communie.  

De dag voor de communie mochten we 

oefenen in de kerk samen met Pater Thaddy, 

onze ouders hebben toen de kerk mooi 

versierd voor de viering.  

Ik ben blij dat ik mijn communie mag doen en 

voel me fijn als ik in de kerk ben.  

 

Deveney Malak   
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DE TUINEN VAN DE PASTORIE 

Vaak staan wij er niet bij stil wat er allemaal 

aan onderhoud wordt gedaan binnen en 

buiten de kerk. Er wordt heel wat afgeklust. 

In Middelburg wordt de tuin al jaren 

onderhouden onder andere door Jan 

Poortvliet. Het gras maaien, takken en 

bloemen snoeien, spitten en nog veel meer.  

Het resultaat mag er dan ook zijn!  Bedankt 

Jan voor al jouw inzet. 

 

             
In Vlissingen zorgt Jan Pikkaart getrouw voor 

het tuinonderhoud. Ook aan jou Jan, dank 

voor al jouw inzet. Pater Thaddy heeft 

gevraagd of er een keer vrijwilligers wilden 

helpen voor het tuinonderhoud. Gelukkig 

waren er vele vingers die opgestoken 

werden: Barbara, Dorita, Roxana, Rocio en 

kleindochters, Alyssa, Savana, Maikel,  

Henny, Olivia, Tess en dochter, Steve, familie 

Hernández, Vanessa, Jonathan en dochter 

Isabel en pater Thaddy. Jo Miltenburg  zorgde 

voor de koffie. De foto’s verduidelijken heel 

veel!  

 

Bedankt allemaal voor het vele werk dat jullie 

verzet hebben!!! 
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HET WAS EEN MOOIE MIDDAG VANDAAG!! 

Dit zou de titel kunnen zijn van een heel 

bijzondere gebeurtenis in de toeristenkerk te 

Zoutelande. Wat is daar dan gebeurd? 

Op 30 juli word ik ’s avonds gebeld door onze 

pastoraal werkster Ria Mangnus met de 

vraag of wij op 3 augustus de kerk willen 

openstellen voor de wensambulance. Er ligt 

in het hospice in Breda een patiënt die als 

laatste wens nog één keer naar onze kerk in 

Zoutelande wil komen. Hij heeft daar met zijn 

koor Reflection meerdere malen gezongen 

tijdens de viering en was erg onder de indruk 

van de toeristenkerk. En wat doet dan de 

vrijwilligers van de wensambulance: Die 

lossen dat gewoon op en benadert onze 

pastoraal werkster die op haar beurt weer 

contact opneemt met de werkgroep, 

En bijna vanzelfsprekend wil de werkgroep zo 

een laatste wens uit laten komen en de kerk 

openstellen. Wij hebben samen met Nanny 

de kerk “aangekleed” en gezorgd dat er iets 

te drinken was. 

En ja hoor op 3 augustus omcirca 15.30 uur 

kwam de wensambulance met onze patiënt 

Igmar, zijn zus en achternicht en als    

begeleiders Noranda en Frans. Na een warme 

begroeting werd hij op de brancard de kerk 

binnen gebracht en waarachtig hij herkende 

meteen een aantal zaken die hem ook toen 

erg troffen. Hij genoot met volle teugen van 

dit weerzien en wij met hem. 

Hij vroeg Ria om voor te gaan in een kort 

gebed en de zegen over hem uit te spreken.  

Daarna hebben we onze bijzondere gasten 

een consumptie aangeboden en na nog een 

gezellig samenzijn hebben we geluisterd naar 

het dankwoord van Igmar. Ook de 

begeleiders van de wensambulance waren 

erg dankbaar dat dit op zo’n mooie manier 

plaats kon vinden. 

En na nog een laatste “rondrit” door de kerk 

vertrokken zij dankbaar naar Westkapelle en 

Domburg voor een etentje en daarna terug 

naar Breda. 

Het was heel fijn dat we dit met ons drieën 

konden doen voor Igmar en zijn familie. Een 

heel bijzondere gebeurtenis in de 

toeristenkerk van Zoutelande. 

Zijn stralende glimlach en positivisme zullen 

nog regelmatig in onze gedachten komen. 

Ja, het was een mooie middag!!  

 

Ton Zaman 

 

 

   

 Stuurde U een engel…. 

   Verzoend met de eindigheid van het leven 

   Uitziend, verwachtingsvol  

   naar uw paradijs 

 

   vervuld met lichtheid  

   voelden wij zijn warmte 

   uitstralend naar ons 

   een ontmoeting    
   met blijvende indruk 
   in ons hart 
    
   Pastor Ria Mangnus   
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CARITAS VERRAST GEZINNEN MET  

ZOMERTAS  

In de eerste week van de 

zomervakantie  

heeft Caritas 7 gezinnen 

verrast met een 

goedgevulde shopper.  

In 2020 deden ze dit voor 

de eerste keer en omdat 

de tassen toen enthousiast 

werden ontvangen, werd  

de actie dit jaar herhaald. Wat zat er zoal in 

de tas? Viltstiften, verf, klei, tekenpapier, 

stoepkrijt, een stripboek, een bal en 

bellenblaas, maar ook zonnebrandmiddel, 

pannenkoekenmix, appelsap, yoghurtdrank, 

limonadesiroop, koekjes, snoepjes, chips, 

waterijsjes, tomaatjes en een watermeloen. 

Het bestuur van CARITAS bestaat nog steeds 

uit maar 3 mensen en daarom werd er in de 

digitale nieuwsbrief gevraagd om hulp bij het 

klaarmaken en bezorgen van de tassen. 

Daarop kwam gelukkig een reactie en zo 

kwamen de tassen ook dit jaar weer goed 

terecht.  

 

KLEDINGINZAMELING IN VLISSINGEN OP 13 

EN 14 OKTOBER VOOR SCHOOLKINDEREN IN 

OEGANDA 

U kunt kleding en schoenen -die u niet meer 

draagt, maar waar iemand anders misschien 

nog wel blij van wordt- inleveren bij de 

hoofdingang van de Onze Lieve Vrouwekerk 

in Vlissingen op woensdag 13 oktober van 

09.30-11.00 uur en op donderdag 14 oktober 

van 18.30-20.00 uur. Vrijwilligers van Caritas 

zullen dan aanwezig zijn om de goederen in 

ontvangst te nemen. Kapotte en vuile 

kleding, speelgoed en knuffels, handdoeken, 

kussens en dekbedden mogen zij helaas niet 

aannemen. 

Marja Martinet-Dobbelaar 
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‘HOOP ALS BEWUSTE KEUZE’ 
In 2019 zijn de voorbereidingen  

begonnen voor de conferentie van de 

Nederlandse en de Vlaamse bisschoppen 

over de Missionaire Parochie. Deze 

tweedaagse conferentie wordt gehouden in 

Breda op een nog nader te bepalen tijdstip. 

Met deze serie onder de titel wordt getracht 

een reveille opgang te brengen onder de 

mensen die kerk betrokken zijn. Een zware 

opgaven voor de rooms  

katholieke kerk van Nederland en van 

Vlaanderen. Wilt u meer weten over deze 

conferentie surf dan naar: 

https://www.bisdomvanbreda.nl/category/p

arochievernieuwing/ of neem contact op met 

het secretariaat van onze parochie. 

 

 
In de voorbije maanden hebben we volop 

kunnen genieten van de grote 

sportevenementen waaraan onze favorieten 

hebben deelgenomen. Het begon met het 

WK voetbal, gevolgd door de Tour de France 

en aansluitend drie volle weken de 

Olympische Spelen in Tokyo. Aan dit laatste 

evenement licht een ideaal ten grondslag dat 

te maken heeft met zingeving en ons als 

kerkmensen bijzonder moet aanspreken.  

De stichter van de moderne Olympische 

Spelen - baron Pierre de Coubertin - 

formuleerde de Olympische gedachte 

destijds met inspiratie van de Franse 

Dominicaner monnik Henri (Martin) Diton die 

rector was van een jongenscollege en de  

 

https://www.bisdomvanbreda.nl/category/parochievernieuwing/
https://www.bisdomvanbreda.nl/category/parochievernieuwing/
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Amerikaanse bisschop Ethelbert Talbot van 

de episcopale kerk. Hij omschreef de 

Olympische gedachte als volgt: ‘Het 

belangrijkste in de Olympische Spelen is niet 

het winnen, maar het deelnemen. Net als het 

belangrijkste in het leven gaat het niet om de 

overwinning, maar om de strijd (inzet). 

Essentiel is niet de overwinning, maar met 

volle inzet te hebben gestreden’. Het 

Olympische motto: sneller, hoger en sterker 

moest de atleten aanzetten om in een sfeer 

van verbroedering deel te nemen aan hun 

wedstrijd, zich sportief te gedragen en 

maximaal in te zetten om zo andere atleten 

en zichzelf een uiterste prestatie te laten 

behalen. Opmerkelijk is ook dat de 

Olympische eed al in 1908 op aangeven van 

beide inspirators werd aangepast en het 

woord land werd vervangen door team. 

Hierdoor is elke vorm van Nationalisme en 

van politiek in beginsel uitgebannen en 

overstijgt de Olympische organisatie bij haar 

streven naar een betere wereld de Verenigde 

Naties (VN). 

 

Tijdens de sluitingsceremonie op 8 augustus 

2021 had de voorzitter van het IOC, Thomas 

Bach de volgende boodschap voor de atleten: 

Jullie inspireerden ons met de verenigde 

kracht van sport en dat ondanks de vele 

uitdagingen door de pandemie. ‘Jullie gaven 

de wereld hoop. Voor het eerst sinds het 

begin van de pandemie kwam de hele wereld 

samen. Dit waren de Spelen van hoop, 

solidariteit en vrede’. De apostel Paulus, die 

een belangrijk deel van de brieven in het 

Nieuwe Testament op zijn naam heeft staan, 

refereert meerdere keren naar de antieke 

olympische spelen die in zijn tijd nog steeds 

plaatsvonden en ook voor hem een 

inspiratiebron zijn geweest (Fil 2:1, Heb 12:1 

en 1Kor 9:24-27). Wanneer we olympische 

atleten in actie zien, mogen we bedenken dat 

ze door training, passie, discipline, 

opoffering, pijn en teamspirit zover zijn 

gekomen. Paulus schrijft dat atleten voor 

christenen een voorbeeld zijn om de strijd 

van het geloof te strijden en de race van het 

leven met niets minder dan olympische 

passie te lopen!  Een geloofsgemeenschap 

net als een sportteam kan beter presteren 

wanneer elk individu zich goed voelt zoals in 

de bekende song ‘You raise me up’ van de 

Noord-Ierse muziekgroep Secret Garden. 

Er is geen mens, geen leven zonder honger 

Ons hart onrustig, klopt en slaat op hol 

Maar dan komt Gij en zie ik heel verwonderd 

Een glimp van licht, een vleugje eeuwigheid. 

Gij tilt mij op, nu overwin ik bergen 

Gij loodst mij, door de woeste oceaan 

Gij geeft mij kracht en draagt mij op Uw 

schouders 

Gij tilt mij op, hoger dan ik kan. 

(vertaling: Jan van Sande) 

Actieve gelovigen van een kerkgemeenschap 

onderkennen dat persoonlijke en 

gezamenlijke inzet belangrijk is. Naast 

individuele vorming, ontwikkeling en 

welbevinden, gaat het ook om het materieel 

en geestelijk welzijn van mensen dichtbij en 

veraf en om de zorg voor Gods schepping. 

Een kerk die dit nastreeft zal haar leden 

stimuleren en faciliteren, hun inzichten en 

kwaliteiten onderkennen en voorwaarden 

scheppen om maximaal te presteren. 

Eensgezind en met Gods hulp kunnen we dan 

als gelovige gemeenschap met onze 

‘olympische missie’ succesvol zijn. 

J.M. (Han) Bleyenbergh 
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OPEN MONUMENTENDAG 

Dit jaar is de opzet van de Open 

Monumentendag anders dan andere jaren.  

De nadruk komt te liggen op de objecten en 

monumenten die te maken hebben met  

de Slag om de Schelde . Allemaal 

buitenlocaties.  

Dit houdt in, dat de kerk in Middelburg  niet 

meedoet met deze dag.  

Ook in Vlissingen is de kerk niet geopend op 

de Open Monumentendag. 

Dit vanwege de vele beperkende 

coronaregels. 

De laatste dag dat de H.H. Petrus en 

Pauluskerk  geopend zal zijn voor bezoek is  

op donderdagmiddag is op 9 september. 

nemen. Deze viering zal in verband met 

corona te zien zijn via een LIVESTREAM. 

 

OECUMENISCHE VIERINGEN 

Op zondag 19 september is er in de OLV kerk 

in Vlissingen GEEN  viering. Er is een 

Oecumenische Vredesdienst in de St. 

Jacobskerk in Vlissingen georganiseerd door 

de Raad van Kerken met medewerking van 

pastor Ria Mangnus. Deze dienst begint om 

9.30 uur. Het is de gewoonte dat de OLV kerk 

dan gesloten is. 

Op zondag 26 september is er in de H.H. 

Petrus en Paulus kerk een Oecumenische 

Vredesdienst georganiseerd door de Raad 

van Kerken met medewerking van pastor Ria 

Mangnus. Deze dienst begint om 19.00 uur.  

In de H.H. Petrus en Paulus kerk gaat de 

zondagviering om 11.30 uur door. 

De diensten zijn onder voorbehoud i.v.m. 

eventuele wijzigingen van COVID-richtlijnen. 

 

JURRYEN van der Molen gedoopt in de H.H. 

Petrus en Pauluskerk. Zijn doop is een lange 

tijd uitgesteld vanwege Corona. Maar op 

deze stralende zondagmiddag stapte Jurryen 

de kerk in, verwonderd over de ruimte en het 

licht in de kerk! Door de doop mag hij zich 

opgenomen weten in onze 

geloofsgemeenschap. En gekend door God. 

 

GEVRAAGD 

Oproep voor de Kinderhoeken: 

Wie van U heeft er een kindertafel die in 

goede staat is? 

Stuurt U mij een berichtje mét foto erbij? 

R. Mangnus p.w. r.mangnus@rkwalcheren.nl  

 

WELKOM OP DE BASISCURSUS ROUW VAN 

SAMEN VOOR ZIN 

Voor ieder die meer wil weten over rouw en 

verstandelijke beperking kunt u de 

bijeenkomst op 5 oktober 2021 van 19:00 - 

21:30 uur in De Cirkel, Beukenstraat 58, Goes 

bezoeken. Vraag meer informatie of meld je 

aan bij: d.vanliere@tragel.nl of 

janny.blankenstijn@sheerenloo.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIEF EN LEED 
 

mailto:r.mangnus@rkwalcheren.nl
mailto:d.vanliere@tragel.nl
mailto:janny.blankenstijn@sheerenloo.nl
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Datum Tijd Plaats Voorganger  Viering Muzikale ondersteuning 

Za  

4 sept 
19.00  Domburg P. de Maat Eucharistievr.  

Zo  

5 sept 

09.30  

11.30  

Vlissingen 

Middelburg 

Gerard Wortman 

P. de Maat 

Vr. van W&C 

Eucharistievr. 

Gemengd Koor, Alex de Bruijne 

René Adriaansen, Christian Blaha 

Do  

9 sept 

09.00  

09.00  

Middelburg 

Vlissingen 

Th. de Deckere 

P. de Maat 

Eucharistievr. 

Eucharistievr. 
 

Za  

11 sept 
19.00  Domburg R. Heinrichs Vr van W&C  

Zo  

12 sept 

09.30  

10.00  

 

 

11.30  

Vlissingen 

Zoutelande 

 

 

Middelburg 

P. de Maat 

P. de Rooij/  

G. Kok/Th. de 

Deckere 

R. Mangnus 

Eucharistievr. 

Eucharistievr. 

 

 

Vr. van W&C 

Gerard Wortman 

Cantate Domino 

 

 

Gaudeamus 

Do  

16 sept 

09.00  

09.00  

Middelburg 

Vlissingen 

Th. de Deckere 

P. de Maat 

Eucharistievr. 

Eucharistievr. 
 

Za  

18 sept 
19.00  Domburg W. Sweere Vr van W&C  

Zo 19 

sept 

09.30  

 

11.30  

Vlissingen 

 

Middelburg 

R. Mangnus/ds. 

Alserda 

P. de Maat 

Oecumenische 

vredesvr. 

Eucharistievr. 

 

 

Cantate Domino, Peter vd Heuvel 

Do  

23 sept 

09.00  

09.00  

Middelburg 

Vlissingen 

Th. de Deckere 

P. de Maat 

Eucharistievr. 

Eucharistievr. 
 

Za 

25 sept 
19.00  Domburg R. Heinrichs Vr. van W&C  

Zo  

26 sept 

09.30  

11.30  

19.00  

Vlissingen 

Middelburg 

Middelburg  

P. de Maat 

Th. de Deckere 

R. Mangnus/ds. 

Alserda 

Eucharistievr. 

Eucharistievr. 

Oecumenische 

vredesvr. 

Gerard Wortman 

Gaudeamus, Guido Saerens 

 

 

Do 

30 sept 

09.00  

09.00  

Middelburg 

Vlissingen 

Liturgiegroep 

P. de Maat 

Vr. van W&C 

Eucharistievr 
 

VIERINGEN iedere donderdag eucharistievieringen om 9.00 uur in Middelburg en Vlissingen 

PASTORALE TEAMWACHT: 06-53 63 71 30 
Bij overlijden van een dierbare of verzoek om toedienen van de sacrament der zieken  

kunt u dit nummer 24 uur per dag en 7 dagen van de wek (24/7) bellen. 
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NIEUWSBRIEF EN WEBSITES 

Voor het nieuws van het bisdom Breda kunt u 

zich gratis abonneren op de Nieuwsbrief van 

het bisdom: 

http://www.bisdomvanbreda.nl/nieuwsbrief  

Het Sint Franciscuscentrum organiseert 

diverse activiteiten. Hierover bevat de 

website https://sintfranciscuscentrum.nl de 

benodigde informatie. 

 

Op 29 september aanstaande wordt de 

cursus 'Uitdagingen van de wereldkerk' 

hernomen in de kathedraal in Breda, Sint 

Janstraat 8. 

Deze cursus is op initiatief van mgr. Liesen 

ontwikkeld door Kerk in Nood in 

samenwerking met het Sint 

Franciscuscentrum en is bedoeld voor 

eenieder, zowel pastorale beroepskrachten, 

vrijwilligers als gelovigen, die willen 

verdiepen en verkennen hoe de weg van de 

missionaire Kerk te (kunnen) gaan met de 

spiegel van de uitdagingen van de 

wereldkerk. 

Voor meer uitgebreide informatie over deze 

cursus verwijzen wij u naar de  

website van het Sint Franciscuscentrum (zie 

de link hiervoor). U kunt inschrijven via de 

website. 

 

In 2022 zal de cursus eveneens gaan 

plaatsvinden in Terneuzen. De data worden 

nog gepland. 

 

 

REDACTIE 

mevr. Corleen Poppelaars 

mevr. Trudy van Hoof 

pater Thaddy den Deckere 

 

DATUM INLEVEREN KOPIJ 

Uiterlijk 20 september bij de redactie 

verbinding@rkwalcheren.nl. 

 

Bijdragen 

Uw bijdragen zijn welkom. Het heeft de 

voorkeur dat u daarbij een maximum omvang 

van de tekst van 400 tekens hanteert. 

 

LAY OUT 

U heeft de tweede editie van Verbinding 

gelezen  in een andere lay-out. Daarvoor is 

gekozen om Verbinding overzichtelijker te 

maken. Wilt u hierop een reactie geven, laat 

u ons dit dan weten. 

 

 

NIEUWS UIT HET BISDOM VAN DE REDACTIE 

http://www.bisdomvanbreda.nl/nieuwsbrief
https://sintfranciscuscentrum.nl/
https://sintfranciscuscentrum.nl/vorming/uitdagingen-van-de-wereldkerk
mailto:verbinding@rkwalcheren.nl
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BESTUUR H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN 

 

Voorzitter 
Pastoor Fons van Hees 

a.van.hees@rkwalcheren.nl 

Wnd. 

Voorzitter 

Pastoor Paul Verbeek 

p.verbeek@bisdombreda.nl 

Vice  

Voorzitter 

Dhr. Ruud Louwes 

r.louwes@rkwalcheren.nl 

06-24863893 

Wnd. 

Secretaris 

Dhr. Paul Stok 

secretaris@rkwalcheren.nl 

06-21516509 

Penning- 

meester 

Dhr. Benedict Hamans 

penningmeester@rkwalcheren.nl 

06-34592697 

Gebouwen 

Dhr. Paul Stok 

p.stok@rkwalcheren.nl 

06-21516509 

Adviseur 

Missionaire 

kerk 

Mevr. Trudy van Hoof 

t.vanhoof@rkwalcheren.nl 

06-41043490 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTORAAL TEAM 

SAMENWERKINGSVERBAND  

BOVEN DE SCHELDE 

 

Fons van Hees 

pastoor 

avanhees@zeelandnet.nl 

 

Paul Verbeek 

wnd. pastoor 
pverbeek@bisdombreda.nl 

Thaddy de 

Deckere 

parochievicaris 

thaddeusmhm@gmail.com 

Alida van 

Veldhoven 

pastoraal 

werkster 

alidavanveldhoven@gmail.

com 

Ria Mangnus 

pastoraal 

werkster 

r.mangnus@rkwalcheren.nl 

Geerten Kok 

teamleider a.i. 
gkok@bisdombreda.nl 

CONTACTGEGEVENS  

mailto:a.van.hees@rkwalcheren.nl
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:t.vanhoof@rkwalcheren.nl
mailto:pverbeek@bisdombreda.nl
mailto:thaddeusmhm@gmail.com
mailto:r.mangnus@rkwalcheren.nl
mailto:gkok@bisdombreda.nl
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SECRETARIAAT MIDDELBURG 

 

Openingstijden di en do  9.30-11.30 uur 

Telefoon 0118-612860 

Adres 

Lombardstraat 1, 4331 AA 

Middelburg (Ingang 

Latijnse Schoolstraat) 

E-mail 
secretariaat.middelburg

@rkwalcheren.nl 

 

SECRETARIAAT VLISSINGEN 

 

Openingstijden do en vr  9.00-11.30 uur 

Telefoon 0118-412247 

Adres 
Singel 106, 4382 LC 

Vlissingen 

E-mail 
secretariaat.vlissingen@r

kwalcheren.nl 

 

PASTORAAL CENTRUM 

 

Secretariaat 

en team-

assistentie 

di, vr: Ria Boonman-

Vermue  

wo, do: Leny Rijk-Rijk  

Openingstijden 
di, wo, do 9.30-13.00 uur 

vr 10.00-12.00 uur 

Telefoon 0113-218610 

Adres 
Zusterstraat 4, 4461 JA 

Goes 

E-mail info@rkbovendeschelde.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRESSEN VAN DE KERKEN 

 

Onze Lieve 

Vrouwe Kerk 
Singel 106, Vlissingen 

H.H. Petrus en 

Paulus Kerk  

Lombardstraat 3, 

Middelburg  

Willibrord-

kapel 
Badhuisweg 6, Domburg 

St. Catharina 

kerk 
Bosweg 48, Zoutelande 

Emmauskerk 
Houtenhandlaan/Honte, 

Dishoek 
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