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Reactie Nederlandse Bisschoppenconferentie op moord 
priester in Normandië 

In Normandië is priester Pere Jacques Hamel (85) vermoord tijdens een 

doordeweekse heilige mis. 
 
 
Met paus Franciscus en de bisschop van Rouen zijn de bisschoppen in Nederland 
geschokt door het geweld in een kerkgebouw als plaats van gebed en van liefde voor 
God. 
 
 
Naast de veiligheid van burgers, zijn hier de vrijheid van godsdienst en het respect voor 
een kerkgebouw als plaats van eredienst in het geding. Naast het meeleven met de 
slachtoffers, is het beschermen van deze waarden een gezamenlijke opgave voor de 
samenleving als geheel. 
 
 
Aanhoudend gebed 
De bisschoppen beloven hun aanhoudend gebed en vragen de gelovigen zich 
daarbij aan te sluiten.



 

 

Naast elkaar: een moskee, een katholieke en een 
protestantse kerk 
Marja en Ferdi Dobbelaer uit Vlissingen waren in Malang, op Oost-Java. 
 
Daar zagen zij, naast elkaar, een moskee, een katholieke kerk en een protestante kerk 
staan. Het is bijzonder dat christenen en islamieten zo respectvol naast elkaar leven. 
Laten we hopen dat dit zo zal blijven! 
 
 

 
Maria in de katholieke kerk in Malang. Foto: Marja Dobbelaer 



 

 

Caritascollecte in augustus 

Zaterdag 6 augustus en zondag 7 augustus a.s. zullen de maandelijkse 

Caritascollectes worden gehouden in respectievelijk Zorgcentrum Ter Reede en de 
Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. 
 
De opbrengst is bestemd voor de voedselbank Walcheren. 
 
Alvast dank voor uw gave. 

 
 
 
 
 
 
 

 

H. Maria Parochie Walcheren 
 

Een vitale geloofsgemeenschap! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt 
omstreeks 12 augustus a.s. 



 

 

   

 
 
 
■ Maand augustus alsmede 1 en 8 september (12.00 – 16.00 uur) 

De H.H. Petrus en Pauluskerk in Middelburg is op donderdagmiddag open voor 
onder meer stilte en gebed. Vanzelfsprekend kunt u ook in de vitrinekast iconen 
bezichtigen. 

 
 
■ Tot en met 9 september (14.00-17.00 uur) 

De Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen is iedere vrijdag en zaterdag geopend. 
 
 
■ Iedere vrijdag in augustus (14.30 uur) 

Rozenkrans bidden in de Emmanuëlkapel van de Onze Lieve Vrouwekerk in 
Vlissingen. 

 
 
■ Donderdag 18, vrijdag 19 en zaterdag 20 augustus 2016 (14.00– 20.00 uur) 

De Rooms Katholieke Toeristenkerk Zoutelande doet voor de zevende maal mee 
aan het ‘Kunst aan de Kustevenement’, waarbij verschillende kunstenaars in 
de unieke openluchtkerk hun creaties aan de bezoekers tonen. 

 
 
■ Zaterdag 10 september 2016: Open Monumentendag. 
 De H.H. Petrus en Pauluskerk in Middelburg is geopend (09.00-17.00 uur) 
 De Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen is geopend (10.00-17.00 uur). 
 
 
■ Woensdag 5 en donderdag 6 oktober (19.00-20.30 uur). 

Sam’s Kledinginzameling in Middelburg en Vlissingen. Meer bijzonderheden 
volgen later. Noteer deze data alvast in uw agenda! 

 
 
■ Zaterdag 29 oktober 

Voor de twaalfde keer wordt in ons land de Nacht van de Nacht (N8 van de N8) 
gehouden. In (onder meer) de H.H. Petrus en Pauluskerk in Middelburg. 
 

 
 



 

 

INFORMATIE H. MARIA PAROCHIE 

 

website: www.rkwalcheren.nl 
 
 
Openingstijden secretariaten 
Parochiekern Middelburg 
Maandag tot en met vrijdag 
09.30-11.30 uur 
Telefoon: 0118 - 612860 
Lombardstraat 1 
4331 AA  MIDDELBURG 
secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl 
 
 
Parochiekern Vlissingen 
Maandag tot en met vrijdag 
9.00-12.00 uur 
Telefoon: 0118 - 412247 
Singel 106 
4382 LC  VLISSINGEN 
secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl 
 
Telefoon in noodgevallen 

06 53 63 71 30 
 
 

Pastores 
(telefonisch bereikbaar via de 
de beide secretariaten): 
Paul de Maat en Ria Mangnus 
middelburg@rkwalcheren.nl 
vlissingen@rkwalcheren.nl 
 
Parochiebijdragen 
Middelburg 
NL42 INGB 0000 6586 70 
NL16 ABNA 0231 9007 91 
beide t.n.v. H. Maria Parochie 
Walcheren 
 
Vlissingen 
NL28 INGB 0008 0339 29 
NL53 ABNA 0531 6958 91 
beide t.n.v. H. Maria Parochie 
Walcheren 
 
Bijdrage aan Caritas Walcheren 
NL82 RABO 0117 0296 61 

 
Gewijzigde openingstijden secretariaten 

Ook de vrijwilligers die altijd de secretariaten in Middelburg en Vlissingen 

bemensen, gaan op vakantie. Dat hebben zij zeker verdiend! 
 
Daarom gelden voor de zomermaanden, juli en augustus, gewijzigde openingstijden. 
 
Secretariaat Middelburg 
Gedurende de maanden juli en augustus is het secretariaat in Middelburg geopend op 
dinsdag en donderdagmorgen: van 9.30 – 11.30 uur. Telefonisch bereikbaar via 
nummer 0118 – 612860 
 
Secretariaat Vlissingen 
In Vlissingen is het secretariaat op woensdag en vrijdagochtend geopend van 9.00 uur 
tot 12.00 uur. Telefoon: 0118 - 412247 
 

Heeft u DRINGEND een pastor nodig? Belt U dan: 06 53 63 71 30 

 
Wij wensen U een goede zomer (vakantie) toe, die u rust en warmte mag geven! 
 
Pastores Paul de Maat en  Ria Mangnus 
 



 

 

 

 
 

 
Voer geen oorlog, 

maar eendjes!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DISCLAIMER NIEUWSBRIEF 
Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder medewerkers en andere belangstellenden van de H. Maria 
Parochie Walcheren, waarvan wij het e-mailadres kennen. Kent u mensen die de nieuwsbrief niet hebben 
ontvangen, maar hem wel graag willen ontvangen? Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: 
nieuws@rkwalcheren.nl. Afmelden? Reply een nieuwsbrief naar hetzelfde e-mailadres. 
Heeft u nieuws of een agendabericht voor de digitale nieuwsbrief? Graag een mailtje naar de redactie: 
nieuws@rkwalcheren.nl. 
Wilt u in ieder geval altijd uw naam en telefoonnummer vermelden, zodat we in voorkomend geval 
contact met u kunnen opnemen? Inzenden kan tot en met donderdag (tenzij anders aangegeven). 
Wanneer u ons foto’s stuurt kunnen wij deze uitsluitend plaatsen, wanneer daarvoor geen rechten (ook 
aan derden) zijn verschuldigd. Wilt u dat uitdrukkelijk in uw email vermelden? Voorts wordt u gevraagd de 
naam van degene die de foto heeft gemaakt te vermelden. Tekst en foto’s (in hoge resolutie) moeten 
afzonderlijk en in jpg-formaat te worden aangeleverd. 
Overname van teksten uit deze digitale nieuwsbrief is uitsluitend toegestaan onder vermelding van: 
''Bron: digitale nieuwsbrief R.K. Walcheren.nl’’ 
Voor het overnemen van foto’s dient vooraf schriftelijke toestemming te worden verkregen van de 
eindredacteur. Op bepaalde foto’s berust namelijk auteursrecht. 
De digitale nieuwsbrief van de H. Maria Parochie Walcheren wordt verspreid door bureau 
Creatieve Communicatie Zeeland. 

 

 
 
 


