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Franciscus ter schure in ‘Open Deur’ 
In oktober 2009 plaatsten we een foto van een door wijlen broeder Jan Scheffers ofm 
cap. geschilderde schuur in zijn tuin in Middelburg. 
 
De beschilderde schuur prijkt in het oktobernummer van oecumenisch maandblad 
‘Open Deur’, waarin Franciscus centraal staat. 
 

 
Foto: © Peter Vrancken 



 

 

Kleding inzamelen voor ontheemden in Nepal 

De komende inzameling, begin oktober 2016, komt deze keer ten goede aan een 

speciale groep mensen in Nepal. 
 
Na de enorme aardbevingen van vorig jaar in Nepal is er al veel hulp verleend en moet 
er nog steeds veel gedaan worden aan de wederopbouw. Wij zouden graag 500 
families uit het Rasawu gebied noodhulp willen verlenen omdat zij nog steeds onder 
erbarmelijke omstandigheden in een tijdelijk kamp leven. 
 
Zij, vaak vrouwen en kinderen, hadden grond en een huis in een dorp in de bergen. 
Maar veel dorpen zijn weggevaagd, net als de weg er naar toe. Terugkeer is, nu er 
weer een regenseizoen aan komt, nog te gevaarlijk. 
 
Deze groep wordt ook wel ‘de ontheemden ’genoemd. Geen land en geen huis en dus 
afhankelijk van anderen. Water en sanitair is in deze kampen de eerste behoefte. 
Daarnaast probeert Cordaid weer zelfredzaamheid terug te brengen.  
 
In de komende nieuwsbrieven zullen wij meer aandacht besteden aan deze 
kledinginzamelingsactie. U kunt alvast thuis kijken, of er wellicht kleding 
beschikbaar gesteld kan worden! 
 

 
 Ontheemden maken bamboo producten in de training.      Foto: Sam’s kledingactie 2016 
 



 

 

 

Lezing Manu Keirse 
  

,,Je leeft maar één keer, je sterft maar één keer’’ 
 
 
…..Nadenken over een waardig levenseinde 
…..Je voorbereiden op het afscheid van het leven 
…..Mensen bijstaan die zich op het einde van hun leven voorbereiden 
 
 
Manu Keirse is klinisch psycholoog (Katholieke Universiteit Leuven), doctor in de 
geneeskunde en deeltijds hoogleraar aan de faculteit Geneeskunde  van de Katholieke 
Universiteit Leuven. Hij is gespecialiseerd in patiëntenbegeleiding, palliatieve zorg en 
rouwverwerking. 
 
 
Lezing: 26 september 2016 

Tijdstip: inloop vanaf 14.00 uur, aanvang lezing 14.30 uur 

Plaats: de Jeugdhoeve in ‘s-Heerenhoek, Blikhoek 4  

Aanmelden per e-mail: pastorteam@zeelandnet.nl  of telefonisch bij het pastoraal 
centrum: 0113 – 218610 

 
 
 
 
 
 

 

H. Maria Parochie Walcheren 
 

Een vitale geloofsgemeenschap! 
 

  



 

 

 

 
 
 
■ Donderdagmiddag 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 van Ludmila Kalmaeva. 

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

De Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen is iedere vrijdag en zaterdag geopend. 
 

■ 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). 
 
■ Zaterdag 24 september 2016 (14.30-18.30 uur) 

Bijeenkomst over Laudate Si’in de Blasiuskerk in Heinkenszand. Meer informatie 
leest u binnenkort in deze nieuwsbrief. 

 
■ Maandag 26 september 2016 (14.30 uur) 

Lezing van prof. Manu Keirse in ‘De Jeugdhoeve’, Blikhoek 4 in ‘s-Heerenhoek. 
Vooraf aanmelden per e-mail: pastorteam@zeelandnet.nl of telefonisch bij het 
pastoraal centrum: 0113 – 218610. 

■ Woensdag 5 en donderdag 6 oktober (19.00-20.30 uur) 
In de Petrus en Pauluskerk alsmede in De Hoeksteen in Middelburg kan kleding 
worden ingeleverd voor Sam’s Kledingactie t.b.v. Mensen in Nood.  

 
■ Donderdag 6 oktober 

In het kader van Sam’s Kledinginzameling voor Mensen in Nood kan in 
Vlissingen kleding worden ingeleverd bij: 
 Onze Lieve Vrouwerkerk (19.00-20.00 uur) 
Open Hofkerk (19.00-20.30 uur) 
Adventkerk in West Souburg (19.00-20.00 uur) 

 
■ 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 
 



 

 

 

 
 

 
Vraag nooit hulp aan iemand, 

die niets te doen heeft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

 

 
 
 


