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Paus Franciscus gaat Vaticaan reorganiseren 
Paus Franciscus heeft afgelopen woensdag een reorganisatie van het Vaticaan 
aangekondigd. De kerkvorst deed dat in een ‘Motu Proprio’, dat is een document op 
eigen initiatief van de paus.. 
 
 
Daarmee maakt de kerkvorst een begin met een al drie jaar geleden aangekondigde 
reorganisatie van de roemruchte Curie, het bestuursorgaan van Vaticaanstad. Zo zullen 
vier kantoren binnen Vaticaanstad samengaan tot een ministerie voor de integrale 
ontwikkeling van de mensheid. Paus Franciscus zelf gaat zich daarbij bezighouden met 
de belangrijke portefeuille ‘migratie’. 
 
 
Volgens ingewijden zal er in ‘het nieuwe Vaticaan’, zoals de Paus dat voor ogen heeft, 
geen plaats meer zijn voor de zogenoemde carrièrepriesters. Paus Franciscus vindt 
namelijk, dat de kerk tussen de mensen moet staan en er niet boven. 
 
 
De aangekondigde reorganisatie moet volgens de paus leiden tot ‘een arme kerk 
voor de armen’. 
 
 



 

 

Iconen en symbolen tijdens Open Monumentendag 

Volgende week zaterdag, 10 september zijn de H.H. Petrus en Paulkuskerk in 

Middelburg en de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen voor publiek geopend. 
 
De kerk in Middelburg opent de deuren al om 09.00 uur terwijl de kerk in Vlissingen 
vanaf 10.00 uur geopend is. Beide kerken sluiten op Open Monumentendag om 17.00 
uur. 
 
 
Middelburg 
In de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg vormen op de Open Monumentendag 
Iconen en Symbolen het thema. Kunstenares Ludmila Kalmaeva uit Arnemuiden is de 
aanwezig en zij zal laten zien hoe iconen geschilderd worden. De iconen in de 
vitrinekast in die kerk zijn door haar gemaakt. 
 

 
Twee iconen van Ludmila Kalmaeva.    Foto: Nicolette Meulenbroek 

 



 

 

 

Ontheemden in Rasuwa, Nepal        (aflevering 2) 

Hulp aan ontheemden, nog steeds een kwetsbare groep na de aardbeving in 

2015.  
 
Na een eerste noodhulpfase sinds de aardbeving van April en mei in 2015 richt Cordaid 
zich nu o.a. op wederopbouw. Zo ook in het Rasuwa district. Extra aandacht is er voor 
de ontheemden. Zij wonen nog steeds in kampen bestaande uit tenten of hutjes van 
golfplaat en kunnen niet terug naar hun oorspronkelijke leefgebied. 
 
Deze ontheemden hebben een andere, veelal slechtere, situatie dan de door 
aardbeving getroffen bevolking in de naburige dorpen. De landverschuivingen en 
modderstromen hebben de dorpen volledig weggevaagd. Daarbij zijn ook familieleden 
omgekomen. Ook vee dat traditioneel los liep is door aardverschuivingen getroffen. 
 
De toegangsweg naar hun dorp in de bergen is weggevaagd en het is daarom erg 
moeilijk om iets mee terug te nemen naar het kamp. Er zijn tekenen, o.a. scheuren in de 
grond, die duiden op risico voor meer aardverschuivingen in de komende regentijd 
zodat teruggaan naar hun oorspronkelijke leefgebied te risicovol is.  
Cordaid steunt 500 ontheemde families die in vier kampen wonen in het gebied waar 
Cordaid momenteel het wederopbouwprogramma uitvoert. Om deze families te kunnen 
blijven helpen heeft Cordaid meer fondsen nodig. 
 

 
Cordaid watersysteem in het kamp.                Foto: Sam’s Kledingactie 2016 



 

 

 

Afscheid na zeven jaar van Queenzi de Caluwé 

Zeven jaar geleden, vlak nadat ze haar eerste Communie had gedaan, is Queenzi de 

Caluwé misdienaar geworden in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. 
 
Op zondag 28 augustus jl. hebben we afscheid van haar genomen als acoliet. 
 
Voor haar trouwe inzet bedanken wij haar! 
 
 
Namens bestuur, pastores en parochianen, 
Ria Mangnus 
 
(Zeven jaar, dat is niet zomaar te vatten in een paar regels. Daarom zult U in de 
volgende 'Getijden' een stukje van Queenzi zelf lezen én de andere foto’s zien die 
afgelopen zondag genomen zijn). 
 
 

 
        Foto: Gerard Wortman 

 
 
 
 

 

H. Maria Parochie Walcheren 
 

Een vitale geloofsgemeenschap! 
 



 

 

  

Collecte MIVA 
De collecte op 28 augustus jl. voor MIVA heeft in de Onze Lieve Vrouwekerk in 
Vlissingen 28/08 opgebracht € 86.20. 
 
Hartelijk dank! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kindernevendienst in Middelburg 

Zondag, 4 september, is er om 10.00 uur tijdens de viering in de Petrus en Pauluskerk 

in Middelburg weer een kindernevendienst. 
 
Kinderen zijn van harte welkom! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Open Monumentendag in Vlissingen 

Volgende week zaterdag, 10 september, wordt de jaarlijkse Open 

Monumentendag gehouden. 
 
In de Onze Lieve Vrouwekerk kunt u van 10 uur tot 17 uur diverse exposities bekijken 
en zal een dameszanggroepje met de naam Zinggg met accordeonbegeleiding aan 
deze dag meewerken. Zij treden op van 14 tot 15 uur. 
 
Er is ook koffie voor de bezoekers van de kerk. Iedereen hartelijk welkom. 
 
De werkgroep "Open Kerk' hoopt veel parochianen te ontmoeten. 
 
 
 



 

 

 

 
 
■ Donderdagmiddag 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 Vrouwekerk (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. Dat gebeurt 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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. 

 

 
 
 


