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Kaarten maken: gezellig middagje freubelen! 

De R.K. werkgroep Ter Reede komt niet alleen iedere zaterdag bijeen om de 

vieringen in Zorgcentrum Ter Reede in Vlissingen in goede banen te leiden en 
de bewoners naar de kerkzaal te brengen. 
 
Regelmatig, zoals eerder deze week, komen de dames regelmatig bij elkaar om 
kaarten te maken die bij verjaardagen worden bezorgd bij de R.K. bewoners van Ter 
Reede, Scheldehof en Weyevliet. 

 

 
De opbrengst van een middagje gezelligheid. Foto: Margreet de Beer



 

 

N8vdN8 

Zaterdag 29 oktober a.s. wordt weer de Nacht van de Nacht gehouden. 

 
Om de schoonheid van de nacht te benadrukken en om aandacht te vragen voor de 
gevolgen van lichthinder, organiseren natuur- en milieufederaties jaarlijks de Nacht 
van de Nacht, onder het motto ‘Middelburg doet het licht uit!’. 
 
De H.H. Petrus- en Pauluskerk doet ook dit jaar weer mee. De kerk zal op 
zaterdagavond 29 oktober aanstaande geopend zijn van 19.00 uur tot 23.00 uur. 
 
Juist in het donker geven kaarsjes licht! U bent van harte welkom voor stilte 
en/of het aansteken van een kaarsje. 
 
 

 
Zo zag de Petrus- en Pauluskerk er vorig jaar tijdens de N8vdN8 uit. 

Archieffoto: Kees Heeren 
 
 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 



 

 

Jaar van de Barmhartigheid (deel 2)
Dit jaar is door paus Franciscus uitgeroepen tot Jaar van de Barmhartigheid. Op 
verschillende manieren wordt daar aandacht aan besteed. 
 
 
Houtsculptuur: Omer Gielliet                                          Foto: © Peter Vrancken 
 
 
 
Sinds vorige week publiceren we wekelijks een werk van Barmhartigheid. Daarvoor 
brachten we een bezoek aan Omer Gielliet, emeritus-priester in Breskens en daarnaast 
ook een gerenommeerd kunstenaar. Gielliet verbeeldde de werken van barmhartigheid 
in houtsculpturen. 
 
Deze week deel 2: de dorstigen laven. ,,Ik ben het levende water’’, zegt Jezus. ,,Wie 
van mijn bron drinkt, zal nooit meer dorst hebben.’’ 
 
 
 



 

 

40-jarig jubileum R.K. Gemengd Koor 

In een mooie eucharistieviering heeft het R.K. Gemengd Koor uit de Onze Lieve 

Vrouwekerk te Vlissingen zijn 40-jarig jubileum gevierd. 
 
 
Tekst: Ria Borgs 
 
 
Uitgevoerd is de mis van Perosi, die ook bij het allereerste optreden ten gehore is 
gebracht. Tevens is gezongen het Panis Angelicus en het Ave Maria van Arcadelt. 
Natuurlijk mocht het Domine salvum fact niet ontbreken voor onze jubilarissen. 
 
Pierre v.d Weijde, Elly Wijffels en Els Nierinck zijn al 40 jaar lid van dit koor en zingen 
nog steeds gedreven hun partij mee. Helaas kan Els dat niet meer daadwerkelijk, maar 
leeft wel volop mee. Voor deze geweldige prestaties kregen zij het gouden eremetaal 
van de Nederlandse Gregorius Vereniging opgespeld door pastoor Paul de Maat. Els 
ontvangt die thuis. Ook Anneke Gutteling is in het zonnetje gezet, omdat zij al 25 jaar 
meezingt. 
 
In 1976 is dit koor ontstaan, omdat de 
toenmalige pastoor W. van der Riet, 
naast het Gregoriaans koor, het 
Dameskoor en het Jeugdkoor graag een 
gemengd koor wilde. Als eerste dirigent 
is opgetreden de heer L. Menheere.  
 

Vanuit het Gregoriaans koor bracht hij 
alle herenleden mee en een organist, de 
heer v.d. Meer. In de loop van de jaren 
hebben diverse dirigenten en organisten 
zich ingezet voor dit koor. Door ziekten 
en overlijden moest er gewisseld 
worden. 
 

 
Al diverse jaren leidt mevrouw Agnes v.d. Dries de vier partijen en zij wordt daarin 
bijgestaan door de organisten J. Leenhouts en A. de Bruin. 
 
Naast de eucharistie- en woord- en communievieringen in de Onze Lieve Vrouwekerk in 
Vlissingen zingt het koor ook in de verschillende strandkerken, bij de adventsviering 
voor senioren en bij rouw en trouwplechtigheden. 
 
Helaas kunnen wij niet meer verder het land intrekken, omdat het koor werkt met veel 
oudere leden. Zingen en een dag op stap wordt dan teveel. Van dit jubileum hebben wij 
echter een feestelijke dag gemaakt met een koffie- of theeronde in de pastorie in 
Vlissingen, gevolgd door een verrukkelijke maaltijd bij Sangri-La in Middelburg. Fijn dat 
onze ereleden bij dit feest aanwezig zijn geweest. 
 
Wij kijken met voldoening terug en gaan vol goede moed de toekomst in. 
 

  
 

 

H. Maria Parochie Walcheren 
 

Een vitale geloofsgemeenschap! 
 



 

 

 

Verkoop van Schilderijen Jan Scheffers, 
minderbroeder kapucijn 
 
 
 

Geboren: 3 september 1936 in Eindhoven 
Overleden: 25 januari 2013 in Middelburg 

 
 
 
In 1997 stopte Jan Scheffers met het arbeidspastoraat. Hij stortte zich meteen met al 
zijn energie op andere zaken.Hij schreef zijn autobiografie ‘Gedreven Leven’ in 2003 en 
begon te schilderen, bij Gerard Menken en de laatste jaren met zijn schildermaatje 
Harold Sarneel. Dat bracht hem geweldig veel vreugde. 
Overgenomen uit ‘In Memoriam’;  http://www.kapucijnen.com/im/im2013.html 
 
Jan Scheffers heeft verschillende keren 
geëxposeerd, onder andere in het 
Arsenaaltheater in Vlissingen en in ’t 
Kerkje van Ellesdiek (Ellewoutsdijk). 
Over de laatste expositie (september 
2007)  staat het volgende op internet: 
‘Op zondagmiddag 30 september houdt 
't Kerkje van Ellesdiek te Ellewoutsdijk 
een open middag. Belangstellenden 
kunnen dan de tentoonstelling van 
kunstwerken van Jan Scheffers uit 

Middelburg bekijken met als titel ‘Afrika 
in beeld’. Scheffers die vooral bekend 
werd als pastor en sociaalethicus begon 
begin jaren ’90 met schilderen en raakte 
gefascineerd door landschap en 
mensen van Afrika, nadat hij enkele 
missieprojecten had bezocht. Er worden 
ruim twintig schilderijen getoond, 
daaronder zijn ook landschappen van 
dichtbij huis’.  
Overgenomen uit: http://juun.nl/2314.  

 
Het Caritasbestuur heeft van de familie van Jan Scheffers en Martine Buitink ongeveer 
30 schilderijen ontvangen, die verkocht mogen worden. De opbrengst daarvan is 
bestemd voor Caritas. Wij zijn er van overtuigd, dat Jan en Martine dit een uitstekend 
doel gevonden zouden hebben. 
 
Prijs 
Een prijs vragen voor deze schilderijen is moeilijk. Om de aankoop van een schilderij 
voor velen mogelijk te maken, vinden wij een minimumprijs van € 25,00 tot € 40,00 
(afhankelijk van de grootte) per schilderij acceptabel. Wij hopen dat er mensen zijn die,  
op grond van allerlei overwegingen, meer dan die € 25,00 willen betalen. 
 
Inschrijven 
Degenen, die een schilderij willen kopen, kunnen reageren naar Vinus Matthijsse van 
Caritas (vmatthijsse@zeelandnet.nl of 06-40356454). 
 
Foto’s van 4 schilderijen van Jan Scheffers waarop nu kan worden ingeschreven vindt u 
op de volgende pagina. 
 
Op verzoek stuurt Vinus Matthijsse u een foto-overzicht van alle schilderijen, 
inclusief de exacte prijs, toe. 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afscheid Corrie Lindenberg 

Tijdens een gezellig samenzijn in 

Zorgcentrum Ter Reede in Vlissingen 
heeft de R.K. werkgroep Ter Reede 
gisteravond (20 oktober) afscheid 
genomen van Corrie Lindenberg. 
 
Corrie Lindenberg (midden op de foto, 
links van de bloemenmand) heeft als 
vrijwilligster vijftien jaar lang deel uit 
gemaakt van de werkgroep. Ze ontving 
als blijk van waardering een fraaie 
bloemenmand. 
  
 
 

 
Foto: Sonja de Rooij 



 

 

Emeritus-Pastoor Van der Riet vierde eeuwfeest 

Emeritus-pastoor Willem van der Riet heeft afgelopen woensdag in zorgcentrum 

het nieuwe ABG in Bergen op Zoom zijn honderdste verjaardag gevierd. 
 
Velen kwamen de jarige eeuweling in de recreatieruimte van het zorgcentrum 
feliciteren. Onder hen ook burgemeester dr. Frank A. Petter (CDA) van de gemeente 
Bergen op Zoom. Van der Riet is niet alleen de oudste inwoner van het zorgcentrum, 
maar ook de eerste bewoner die er de leeftijd van honderd jaar bereikt. 
 
Pastoor Willem van der Riet was van 1967 tot 1991 pastoor in Vlissingen. In 1991 
vierde hij zijn gouden priesterjubileum in Vlissingen, nam toen ook afscheid van de 
parochie en ging met emeritaat. In juni van dit jaar was hij 75 jaar priester en dat vierde 
hij met zijn familie. 
 
Een aantal parochianen onderhoudt nog steeds persoonlijk contact met pastoor 
Van der Riet. 
 
 

 

Levensmiddeleninzameling 

Zondag 6 november zal Caritas in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen vanaf 

09.30 uur een levensmiddeleninzameling houden voor de Voedselbank 
Walcheren. 
 
Zondag 23 oktober zal bij de uitgangen van de kerk een folder met nadere informatie 
worden uitgereikt. Op zondag 30 oktober a.s. zullen ook nog wat folders beschikbaar 
zijn op de tafeltjes achter in de kerk. 
 
Alvast dank voor uw medewerking. 
 

 
 

Offerkluisje Martinusplein 
 

 
 

De opbrengst van het offerkluisje 

voor Caritas op het Martinusplein in 
de Onze Lieve Vrouwekerk was op 17 
oktober 2016 € 27.00. 
 
 
Dit bedrag is bestemd voor het 
Noodfonds Vlissingen. 
 
 
Hartelijk dank hiervoor namens 
Caritas. 
 



 

 

 

 
 
 

■ 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. Lees hier meer over 
elders in deze nieuwsbrief! 

 
 
 
■ Zondag 6 november (09.30)

In de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen houdt Caritas een 
levensmiddeleninzameling ten behoeve van de Voedselbank Walcheren. 

 
 
■ Zaterdag 12 december (13.30-16.30 uur)

In de H.H. Petrus en Pauluskerk in Middelburg wordt de jaarlijkse adventsviering 
voor mensen van 70 jaar en ouder gehouden. Na de eucharistieviering is er een 
gezellig samenzijn in de brasserie van woonzorgcentrum Willibrord (naast de 
kerk). Vooraf graag aanmelden via de aanmeldstrook in de kaart die bij u 
bezorgd wordt. Eigen bijdrage: € 5.00. 

 
 
■ Woensdag 14 december (14.00)

In de Blauwe Zaal van speeltuinvereniging Lammerenburg wordt de 
adventsviering voor ouderen vanaf 72 jaar gehouden. Tijdens de 
eucharistieviering wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. 
In de komende uitgave van Getijden staat een persoonlijke uitnodiging. 

 
 
 
 
 

 

 
 

Democratie is de wil van het volk. 
Iedere werkdag verbaas ik me er, als ik de krant lees, 

over wat ik nu weer wil!! 



 

 

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 
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 

 
 
 
 

 
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 (alleen in 
hoge resolutie) moeten afzonderlijk en altijd in jpg-formaat worden aangeleverd. Anders blijft publicatie 
achterwege! 
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. 

 

 
 


