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VERBINDING EXTRA 
extra editie van Verbinding van de H. Maria Parochie Walcheren 

 

De OLV kerk met pastorie wordt Boutique Hotel Vlissingen 
De Onze Lieve Vrouwe kerk met de pastorie wordt Boutique Hotel Vlissingen. De kerk en pastorie zijn 

verkocht aan een ondernemer uit Vlissingen. Deze ondernemer geeft er de voorkeur aan voorlopig 

onbekend te blijven. 

 

 

Plan en bod Boutique Hotel Vlissingen 

Voor het parochiebestuur was bij de keuze voor een hotel van belang dat het plan op de eerste plaats 

voldoet aan de uitgangspunten voor herbestemming van een Rooms-Katholieke kerk (kwalitatief beding 

bisdom Breda). Het plan past verder binnen de hoofdlijnen die door de gemeente Vlissingen voor 

herontwikkeling zijn meegegeven. Ook belangrijk was dat deze bieding financieel beduidend gunstiger was 

dan andere biedingen. Het pastoresteam en het bisdom Breda hebben met de keuze ingestemd. 

Impressie van Boutique Hotel Vlissingen  

Onze Lieve Vrouwe kerk – Diana Nieuwold – Kerkfotografie Nederland 
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Emmanuelkapel blijft behouden voor de H. Maria Parochie Walcheren 

De H. Maria Parochie Walcheren behoudt de Emmanuelkapel en kan deze kapel ten minste tien jaar lang 

blijven gebruiken, met een optie tot verlenging. Na renovatie staat deze kapel de parochie volledig ter 

beschikking op alle momenten gedurende de gehele week. De kapel is dan beschikbaar voor vieringen, als 

ontmoetingsruimte, repetitieruimte, vergaderruimte, eventueel ruimte voor catechese, pastorale 

gesprekken etc. Daarmee blijft de Mariaparochie verbonden aan de Onze Lieve Vrouwe kerk en zichtbaar in 

Vlissingen. 

Tijdpad 

De komende maanden blijven vieringen in de Onze Lieve Vrouwe kerk plaatsvinden, op donderdag en 

zondag, tot en met Pasen. Op zondagmiddag 24 april is de slotviering en nemen we afscheid van de Onze 

Lieve Vrouwe kerk met pastorie. Vanaf 25 april tot aan 1 juli worden het kerkgebouw, de pastorie en 

Emmanuelkapel ontruimd. Voor het ontruimen is een plan van aanpak opgesteld. De komende tijd zullen 

wij u hierover informeren. De overdracht van het kerkgebouw en pastorie vindt op 1 juli 2022 plaats. 

Renovatie en herbestemming gebouwen 

Het kerkgebouw, pastorie en Emmanuelkapel krijgen een nieuwe eigenaar, die zorgt voor renovatie van 

deze gebouwen en de herbestemming van kerkgebouw en pastorie als hotel. De parochie zal zich over de 

inrichting van de Emmanuelkapel ontfermen. Een passende inrichting is nodig omdat de kapel meerdere 

functies krijgt zoals hiervoor geschetst. De renovatie neemt zeker anderhalf tot twee jaar in beslag. 

Planuitwerking door de nieuwe eigenaar 

Over de nieuwe functie van de Onze Lieve Vrouwe kerk met pastorie als hotel is door het parochiebestuur 

en de nieuwe eigenaar met de gemeente Vlissingen op hoofdlijnen overleg gevoerd. De komende tijd 

worden door de ondernemer plannen uitgewerkt ten aanzien van bijvoorbeeld het aantal hotelkamers, 

parkeervoorzieningen en aanpassing van de gebouwen. Het uitgewerkte plan wordt vervolgens door de 

gemeente Vlissingen getoetst, waarna de vergunningsprocedures kunnen worden gestart. Voordat het 

zover is wil de nieuwe eigenaar met omwonenden over de planuitwerking in overleg gaan.  

Voortbestaan en versterking H. Maria Parochie Walcheren 

De verkoop van de Onze Lieve Vrouwe kerk met pastorie is een belangrijke maatregel die nodig is om de 

parochie in stand te houden en financieel te versterken. De parochie beschikte over te veel en te grote 

kerkgebouwen gezien het afnemende aantal kerkbezoekers, de dalende inkomsten en de stijgende 

jaarlijkse kosten. Ook ontbrak de financiële ruimte voor groot onderhoud, dat daarom al jaren niet heeft 

kunnen plaatsvinden. Voor het beheer van het onroerend goed als een goed huisvader ontbraken ten 

enenmale de noodzakelijke financiële middelen. 

Het parochiebestuur wil de parochie versterken door tijdig maatregelen te treffen. Naast maatregelen 

rondom de kerkgebouwen wordt samen met het pastoresteam ingezet op het vormgeven van de 

missionaire kerk om zo de parochiegemeenschap te versterken en opnieuw te inspireren. De eerste 

tekenen van missionaire kerkactiviteiten in 2021 zijn hoopvol, zeker ook in Vlissingen. 

Emmanuelkapel Onze Lieve Vrouwe kerk Vlissingen - HMPW 
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Vieringen in het weekend in Vlissingen 

Nu we afscheid nemen van de Onze Lieve Vrouwe kerk is er een andere locatie nodig voor vieringen in het 

weekend. Het parochiebestuur heeft daarvoor intens gezocht naar passende oplossingen. Met de PKN 

(Protestantse Kerk Nederland) Vlissingen zijn we serieus in gesprek over het gebruik van de Sint Jacobskerk. 

De gesprekken vinden plaats in een zodanig hartelijke en constructieve sfeer, dat we kunnen rekenen op 

een positieve uitkomst. 

Overwegingen 

Het parochiebestuur heeft een sterke voorkeur voor vieringen in de Sint Jacobskerk. Overwegingen zijn de 

verwantschap met de PKN op geloofsgebied, de mogelijkheden voor eigen vieringen en voor gezamenlijke 

oecumenische of themavieringen, de uitstraling van het historische kerkgebouw en de ligging van de kerk in 

de binnenstad van Vlissingen. Het pastoresteam en het bisdom ondersteunen de keuze voor de Sint 

Jacobskerk.  

 

Vieringen 

Eucharistievieringen en Woord- en Communievieringen kunnen in de Sint Jacobskerk op de 1ste en 

3e zondag in de middag plaatsvinden. Het tijdstip wordt nog nader bepaald. Doordeweeks kan na renovatie 

in de Emmanuelkapel worden gevierd. In het toeristenseizoen is er ieder weekend op zondagochtend in de 

Emmauskerk in Dishoek een viering; het gehele jaar is in het weekend een viering in Domburg en het hele 

jaar door op zondagmorgen een viering in de HH. Petrus en Pauluskerk in Middelburg.  

Indien gewenst kunnen ook uitvaarten in de Sint Jacobskerk plaatsvinden. Voor andere vieringen, zoals 

eerste communie of vormsel, is de HH. Petrus en Pauluskerk in Middelburg als parochiekerk de 

aangewezen kerk. Voor onze vieringen in de Sint Jacobskerk wordt gedacht aan het verkleinen van de 

ruimte, bijvoorbeeld met schermen zodat het intiemer aanvoelt. Voor of na de vieringen is gelegenheid 

voor ontmoeting met elkaar onder het genot van koffie en thee. 

Bereikbaarheid 

De Sint Jacobskerk is via de Oude Markt te bereiken per fiets of per auto voor het brengen en halen van 

kerkbezoekers. De bushalte Scheldeplein is 7 minuten lopen (325 meter). Parkeergelegenheid is in de 

omgeving aanwezig in de parkeergarage van de Fonteyne.  

 

Twee andere potentiële locaties voor weekendvieringen in Vlissingen 

Voor vieringen in het weekend in Vlissingen waren eerder twee andere locaties in beeld: Uitvaartcentrum 

Overtoom Groen en de kerk van het Apostolisch Genootschap aan de Rosenburglaan 

(Rosenburg/Lammerenburg). Andere locaties voor gecombineerd gebruik bleken na een verkenning bij 

circa 20 kerkgenootschappen in Vlissingen en Souburg niet beschikbaar. 

Sint Jacobskerk – Diana Nieuwold –  Kerkfotografie Nederland 
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Overtoom Groen 

Bij Overtoom Groen was de parochie van harte welkom; er werd 

meegedacht aan oplossingen voor onze parochie. In het weekend 

zouden we op zondagochtend kunnen vieren. Daarnaast was het 

gebruik van de grote zaal, een nevenruimte en de entreehal in de 

avonduren bespreekbaar.  

In diverse reacties kwam naar voren dat het gebruik van het gebouw 

vanwege de functie als uitvaartcentrum bij parochianen op 

weerstand stuitte. Vandaar dat het parochiebestuur zich bleef 

oriënteren op andere locaties met behoud van deze optie. 

Apostolisch Genootschap 

Met het Apostolisch Genootschap zijn enkele gesprekken gevoerd. Ook daar waren het hartelijke 

gesprekken en hebben we ervaren dat onze parochie van harte welkom zou zijn. We zouden daar 

weekendvieringen op zaterdagavond kunnen houden. 

Het is een modern kerkgebouw, een ruime kerkzaal met verschillende zaalruimtes en een entreehal, groot 

genoeg voor bijeenkomsten. Het verschil tussen de geloofsbeleving van de Apostolische Genootschap en 

van de katholieke kerk is groter dan bij de PKN; er zouden overigens geen belemmeringen voor onze 

vieringen zijn. Samenwerking op geloofsgebied ligt echter niet direct voor de hand zoals dit bij de PKN wel 

het geval is. Het kerkgebouw staat buiten de binnenstad. Rondom het kerkgebouw is voldoende eigen 

parkeergelegenheid aanwezig. Het gebruik van deze kerk zou daarnaast financieel gezien tot meer kosten 

leiden dan bij de Sint Jacobskerk. 

 

Andere ontwikkelingen rondom de H. Maria Parochie Walcheren in Vlissingen 

Emmanuelkapel als ontmoetingsruimte en voor bijeenkomsten 

De Emmanuelkapel kan in de toekomst wellicht de functie van ontmoetingsruimte gaan vervullen. 

Doordeweeks is er dan gelegenheid om bij te praten, activiteiten te bespreken, afspraken te maken, 

geloofsgesprekken te voeren of gewoon om even koffie of thee te drinken. Voor deze activiteiten was de 

pastorie de locatie om bijeen te komen. Die functie krijgt de Emmanuelkapel in de toekomst.  

Werkgroepen en vrijwilligers 

Het parochiebestuur en pastoresteam gaan de komende tijd met werkgroepen en vrijwilligers in gesprek 

over inpassing van hun activiteiten op de nieuwe locatie en het latere gebruik van de Emmanuelkapel. 

Bekeken zal worden of er ook nieuwe initiatieven kunnen worden ontplooid. Afstemming tussen de 

gebruikers van de Emmanuelkapel vergt specifieke aandacht. Met vrijwilligers wordt ook overlegd over de 

inrichting van de Emmanuelkapel en het gebruik van katholieke elementen tijdens de vieringen in de Sint 

Jacobskerk.  

Overtoom Groen 

Apostolisch Genootschap Vlissingen, TERRENA 

ARCHITECTENren het hartelijke gesprekken en  
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Secretariaat samengevoegd in Middelburg 

Na het afscheid van de pastorie in Vlissingen gaan we over enige tijd het secretariaat van Vlissingen 

samenvoegen met het secretariaat in Middelburg, zodat we tot één parochieel secretariaat komen. De 

bezetting daarvan is voorzien in het secretariaat van de HH. Petrus en Pauluskerk in Middelburg. 

Samenvoeging op termijn is logisch aangezien het aantal bezoekers van het secretariaat per week zeer 

beperkt is. Telefonisch contact en contact via e-mailverkeer nemen steeds meer toe en hebben inmiddels 

de overhand gekregen. 

Afscheid nemen van de Onze Lieve Vrouwe kerk 

Samen met diverse vrijwilligers wordt binnenkort een plan uitgewerkt, zodat de Onze Lieve Vrouwe kerk en 

pastorie de komende maanden, bijvoorbeeld maandelijks, te bezoeken zijn om afscheid te nemen. Dan 

zullen zo mogelijk ook pastores en leden van het parochiebestuur aanwezig zijn om met elkaar in gesprek 

te gaan. 

De komende tijd: we blijven in gesprek met elkaar 

De huidige ontwikkelingen rondom de Onze Lieve Vrouwe kerk, pastorie en de locatie voor vieringen in het 

weekend zijn op vrijdagavond 14 januari 2022 toegelicht via een digitale bijeenkomst. Voor de komende 

tijd staan de volgende bijeenkomsten en activiteiten op het programma. 

Activiteit Datum/periode 

Digitale bespreking met parochianen maandag 24 januari, 19.30 uur 

Digitale bespreking met omwonenden vrijdag 11 februari, 19.30 uur 

Digitale bespreking met werkgroepen en koor/koren van Vlissingen vrijdag 18 februari, 19.30 uur 

 

Vieringen tot en met Pasen 16, 17, 18 april 2022 

Slotviering zondagmiddag 24 april 2022 

 

Maandelijkse openstelling Onze Lieve Vrouwe kerk en pastorie februari – juni 2022 

Ontruiming pastorie en Onze Lieve Vrouwe kerk voor 1 juli 2022 

Overdracht Onze Lieve Vrouwe kerk en pastorie 1 juli 2022 

 

U kunt zich voor de bijeenkomsten, die als gevolg van coronamaatregelen digitaal worden gehouden, 

aanmelden via olv@rkwalcheren.nl of het secretariaat. Voor reacties kunt u ook het e-mailadres gebruiken 

of met het secretariaat contact opnemen: Singel 106, 4382 LC, Vlissingen, op donderdagochtend en 

vrijdagochtend tussen 9.30 uur en 11.30 uur, telefoon 0118-412247. Mocht u tussentijds behoefte hebben 

in gesprek te gaan met leden van het parochiebestuur, dan kunt u dit aangeven via olv@rkwalcheren.nl of 

bij de secretaris Paul Stok, secretaris@rkwalcheren.nl of 0118-625530. 

 

Het parochiebestuur 
Paul Verbeek, Ruud Louwes, Paul Stok, Benedict Hamans, Corleen Poppelaars en Trudy van Hoof 

 

Vlissingen, 14 januari 2022 
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