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Dertien wijzen op zoek naar rol van de vrouw in de kerk 

Het heeft even geduurd, maar vorige week dinsdag heeft paus Franciscus dan 

eindelijk de maanden lang verwachte commissie samengesteld die de taak heeft 
gekregen om onderzoek te doen naar de beantwoording van de vraag, of vrouwen 
diaken kunnen worden in de Rooms Katholieke Kerk. 
 
 
De commissie bestaat uit dertien leden: zeven mannen, zes vrouwen. Volgens Radio 
Vaticaanstad is aartsbisschop Luis Francisco Ladaria Ferrer, secretaris van de 
Congregatie voor de Geloofsleer, voorzitter van de commissie. In de commissie heeft 
ook Bernard Pottier, van het ‘Institut d’Etudes Théologiques’ in Brussel en lid van de 
Internationale Theologische Commissie, zitting. 
 
 
Tot nu toe mogen gewijde diakens een rol spelen bij het toedienen van sacramenten als 
doop, huwelijk en overlijden. Daarnaast mogen zij het evangelie voorlezen en de 
communie uitreiken. Het horen van de biecht en het voorgaan in eucharistievieringen 
mogen zij echter niet. 
 

 
 
 

 

H. Maria Parochie Walcheren 
 

Een vitale geloofsgemeenschap! 
 



 

 

Misa Criolla zingt in Vrouwenpolder 
 
 

Op zondag 28 augustus 2016 zal de Zanggroep ‘Misa Criolla’ haar medewerking 

verlenen aan de Woord- en Communieviering in de Toeristenkerk aan de Fort de 
Haakweg in Vrouwenpolder. Deze kerk ligt achter het parkeerterrein. 
 
De liederen die gezongen worden zijn in het Spaans. De viering begint om 10.00 uur 
U bent van harte welkom. 
 
Berichtgeving in het Spaans: 
Estimados visitantes de la Misa Criolla de Vlissingen: 
  
El domingo 28 de agosto  del 2016 cantará el coro de la Misa Criolla en la celebración 
de la Comunión (En Holandés) en la iglesia  
Toeristenkerk  
Fort de Haakweg 
 Vrouwenpolder 
  
( Iglesia situada detrás de la zona de aparcamiento ) 
                       Las canciones serán cantadas en español. 
                        La celebración comienza a las 10:00 am 
  
Todos son  bienvenidos! 
  
  

 
Caritascollecten in Vlissingen 

De Caritascollecte op zondag 7 augustus voor de Voedselbank Walcheren heeft in de 

Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen opgebracht € 116.60. Een dag eerder werd in 
zorgcentrum Ter Reede in Vlissinbgen gecollecteerd. Hier werd € 24.05 op de schaal 
gelegd. 
 
De inhoud van het offerkluisje voor Caritas op het Martinusplein in de Onze Lieve 
Vrouwekerk was € 29,71. Bestemd voor het Noodfonds Vlissingen. 
 
Alle gevers hartelijk dank. 
 
 
 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt 
omstreeks 26 augustus a.s. 

 



 

 

 
 
■ 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. 
 

 
■ 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. 
 

 
■ 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 
 



 

 

 

 
 

 
De mens die je het meest in de weg staat, 

ben je vaak zelf!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

 

 
 
 


