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Kleding inleveren voor Sam’s kledingactie
Volgende week kunt u op verschillende plaatsen in Middelburg en Vlissingen 
gebruikte kleding inleveren. 
 
Deze kleding is bestemd voor Sam’s kledingactie. Daarover heeft u de afgelopen 
periode meerdere verhalen kunnen lezen in deze nieuwsbrief. Met uw ingeleverde 
kleding kunnen velen in Nepal worden geholpen. 
 
 

Waar en wanneer kunt u kleding inleveren? 
 
Middelburg 
Op woensdag 5 en donderdag 6 oktober tussen 19.00 en 20.30 uur in zowel de H.H. 
Petrus- en Pauluskerk als in De Hoeksteen. 
 
 
Vlissingen 
Woensdag 5 oktober 
Tussen 09.30 en 11.30 uur in de Onze Lieve Vrouwekerk 
 
Donderdag 6 oktober 
Tussen 19.00 en 20.00 uur in: 

1. Onze Lieve Vrouwekerk 
2. Adventkerk (West Souburg) 

 
Tussen 19.00 en 20.30 uur 
Open Hofkerk 

 

 



 

 

Dankwoord pastoor Van der Riet 
 

 
 
 
Bezorgers Getijden gevraagd!!! 

Vier maal per jaar een uurtje van uw tijd. Dat is alles wat wij vragen. 

Wij zijn dringend op zoek naar u. 
 
Graag contact opnemen met: 
 
Riet Maas 
Telefoon 0118 - 430377 
Email hamaas@kpnmail.nl 



 

 

Luisteren naar mooie muziek van Rian Krull 

,,De akoestiek in deze kerk is zo geweldig.’’ 

 
Dat vertelde Rian Krull uit Vlissingen 
ons vorig jaar oktober, toen we haar 
ontmoetten in de Onze Lieve 
Vrouwekerk in Vlissingen. Met 
toestemming van pastoor Paul de Maat 
mocht ze wekelijks op 
woensdagmorgen in de Onze Lieve 
Vrouwekerk oefenen met haar 
Amerikaans-Indiaanse fluit. 
 
Inmiddels zijn er geluidsopnamen 
gemaakt en daar is Rian Krull zo 
enthousiast over, dat ze deze 
opnamen ook heeft gepubliceerd op 
haar blog. ,,De mensen kunnen dan 
horen hoe de muziek klinkt, maar de 
muziek ook downloaden voor eigen 
gebruik. Hert is allemaal 
geïmproviseerd en de komende tijd zal 
ik meer opnamen plaatsen’’, aldus 
Rian Krull. En ze heeft nog een tip: 
,,geniet vooral van de echo.’’ 
 
Dat hebben we gedaan en we 
adviseren u regelmatig een bezoek 
aan haar pagina te brengen via: 
http://indiaansefluit.blogspot.nl/p/blog-
page_22.html 
 

 
Rian Krull oefent in de onze Lieve 
Vrouwekerk In Vlissingen. Foto: © Peter 
Vrancken 

 
 
 
 
 
 
 

 

H. Maria Parochie Walcheren 
 

Een vitale geloofsgemeenschap! 
 

 



 

 

Nieuwe Bijbelvertaling belangrijkste Nederlandstalige boek 

De Nieuwe Bijbelvertaling is gekozen tot het belangrijkste Nederlandstalige 

boek. Het boek eindigde dus voor Het Achterhuis van Anne Frank, dat als 
tweede eindigde. 
 
 
Tekst: Peter Vrancken 
 
 
De verkiezing was een initiatief van 
onder andere de Koninklijke 
Bibliotheek in Den Haag, de bijzondere 
collecties van de Universiteit van 
Amsterdam (UvA), het Letterkundig 
Museum en de Stichting Collectieve 
Propaganda voor het Nederlandse 
boek (CPNB). 
 
Tien vooraf aangewezen curatoren 
mochten van de organisatoren 
honderd boeken aandragen binnen 
een aantal thema’s. Vervolgens 
hebben bijna 75.000 mensen via 
internet hun stem uitgebracht. 
 
Kijken we naar de Top-20 dan vallen 
nog twee andere bijbelvertalingen op. 
De Statenbijbel uit 1637 en de Bijbel in 
gewone taal uit 2014. 
 
 
 

 
 

 
 
 
Collecte voor Pax 

In het weekend van 17 en 18 september 2016 werd in de kerken van onze 

parochie gecollecteerd voor Pax. 
 
De opbrengst bedroeg € 139,27 in de Petrus en Pauluskerk in Middelburg. In de Onze 
Lieve Vrouwekerk in Vlissingen werd € 195,10 ingezameld. 
 
Wij danken u van harte voor uw giften. 
Het Caritasbestuur 
 

 



 

 

 

Je leeft maar één keer, je sterft maar één keer. 

Dat was het thema van de lezing van Manu Keirse, klinisch psycholoog 

(Katholieke Universiteit Leuven), doctor in de geneeskunde en deeltijd hoogleraar 
aan de faculteit Geneeskunde van de K.U. Leuven. Hij heeft zich gespecialiseerd 
in patiëntenbegeleiding, palliatieve zorg en rouwverwerking. 
 
 
 
Tekst en foto: Jeannette Vrancken 
 
 
 
Een jubileum was het dit keer, want voor het vijfde achtereenvolgende jaar verzorgde 
de stuurgroep Ouderen Pastoraat Boven de Schelde een lezing voor vrijwilligers  en 
professionals die in het ouderenpastoraat werkzaam zijn, maar ook andere 
belangstellenden waren welkom bij dit zo belangrijke thema. 
 
Manu Keirse vertelde, gestaafd met talloze voorbeelden uit de praktijk, dat het erg 
belangrijk is om tevoren te regelen hoe je het wil hebben als het einde nadert. De 
meeste mensen staan er niet bij stil, om als je nog gezond bent hier over na te denken.  
Dat is toch eigenlijk raar, want als je op vakantie gaat naar het buitenland dan bereid je 
je toch ook daarop voor. 
 
,,Waarom dan geen voorbereiding als jij je laatste reis gaat maken? De mensen die 
niets voorbereid hebben zijn dan overgeleverd aan wat anderen voor hen beslissen. 
Daarom: spreek over dit onderwerp als je nog gezond bent met kinderen en andere 
dierbaren. Vertel wat jou bezig houdt en waar jij je grens trekt wat betreft behandelingen 
door de medici en zorg, wees er open over.’’ 
 
Gepassioneerd en soms met een 
luchtige kwinkslag vertelde Keirse over 
het belang van het voorbereiden en op 
wat voor een manier. Wat is belangrijk, 
zowel voor jezelf als voor jouw kinderen 
of andere dierbaren. Zet het op papier 
zodat het duidelijk is voor iedereen. Zorg 
er ook voor dat de liefde van jou 
overgedragen wordt zodat die blijft 
voortleven generaties lang! 
 
Een lezing over een zeer boeiend 
onderwerp wat een ieder als zeer 
leerzaam en inspirerend heeft ervaren. 
 
Zeker de moeite waard om er over na 
te denken! 
 

 

 
 



 

 

Eén website voor Clarahofje 

Zocht je de afgelopen jaren op internet naar hospice Het Clarahofje in Goes, dan 

vond je twee websites. 
 
De website van de stichting Het Clarahofje en de website van het hospice, beheerd 
door Zorgstroom. Boordevol met informatie, maar ook wat verwarrend, twee websites 
voor een hospice. Ook werd er nog gewerkt met twee verschillende folders. 
 
Dat is nu veranderd. Alle informatie over het hospice en de stichting is nu te vinden op 
één plek: www.hospicehetclarahofje.nl.  De werkgroep PR heeft kritisch gekeken naar 
de informatie en is blij met de prachtige beelden die fotograaf Jolanda Cats van het 
hospice maakte. Deze foto’s zullen ook voor de nieuwe folders gebruikt gaan worden. 
 

 
 
 
 
Op zoek naar een fiets... 

Niet voor mezelf, maar voor een van onze parochianen ben ik op zoek naar een 

goede tweedehands herenfiets. 
 
Als je nog ergens een exemplaar hebt staan (of iemand weet die zo'n fiets beschikbaar 
heeft), dan hoor ik dat graag. Het zou mooi zijn als de fiets gratis kan worden afgehaald, 
maar er is nog te praten over een bedrag tot € 150,00. 
 
Reacties 
Graag naar pastor Wiel Hacking: telefoon 06-17 598 152. 
E-mail: wielhacking@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 



 

 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Denken is zo verschrikkelijk en vermoeiend, 
dat veel mensen er de voorkeur aan geven te oordelen!! 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
■ Zondag 2 oktober 2016 (10.00 uur) 

Tijdens de eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen zal het 
onlangs volledig gerestaureerde Franciuscusvaandel door pastoor Paul de Maat 
worden ingewijd. 

 
■ Woensdag 5 oktober (09.30-11.30 uur) 

In de Onze Lieve Vrouwekerk kan kleding worden ingeleverd voor Sam’s 
Kledingactie 

■ 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 8 oktober 

Voorstelling ‘Franciscus spreekt’ in de Gertudiskerk, Grote Markt 10, (ingang 
Kerkstraat) 4611 NR  Bergen op Zoom. Aanvang: 19.00 uur, toegang gratis. De 
kerk is geopend vanaf 18.30 uur. Een vrijwillige gift wordt na afloop op prijs 
gesteld. Meer informatie las u in onze nieuwsbrief van vorige week. 

 
■ 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. 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

 

 
 
 


