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Gespreksmiddag op 23 november 2016 

Woensdag 23 november 2016 wordt vanaf 14.00 uur een gespreksmiddag in 

de pastorie van de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Singel 106 in Vlissingen 
georganiseerd door het Ouderenpastoraat en de KBO Vlissingen. 
 

 
Foto: Privébezit 

Deze middag zal dominee Jolande van 
Baardewijk een inleiding houden over 
‘God in het christendom en de islam’ 
Zij heeft dit vorig jaar ook in de PKN-
gemeente in Oost-Souburg gedaan. 
Het was een heel interessante 
uiteenzetting die aanleiding was voor 
veel vragen, opmerkingen, onzeker-
heden en twijfels. 
 
Wij hopen dat velen met ons mee 
willen luisteren en discussiëren over dit 
bijzondere onderwerp. Ook jongeren 
en jongere ouderen zijn van harte 
welkom.  
 
Graag opgeven voor 21 november via: 
►secretariaat van de parochiekern 
Vlissingen:  telefoon 0118-412247 of 
►secretariaat van de parochie 
Middelburg: telefoon 0118-612860 
 
Voor de openingstijden: lees de 
laatste pagina van deze nieuwsbrief. 
 
Ria Mangnus en Ria Borgs 



 

 

Jaar van de Barmhartigheid (deel 4)

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 medio oktober 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 4: de daklozen onderdak geven. Asielzoekers, vluchtelingen, wat je 
voor de minsten van Mij doet, heb je voor Mij gedaan. Puur egoïsme maakt geestelijk 
dood omdat je geen hulp wilt bieden aan je medemens. 
 

 



 

 

OPGELET !!!   OPGELET !!!  OPGELET !!!  OPGELET !!! 
 

 
 

Wie komt onze supergezellige werkgroep Vastenactie versterken? 

 
We komen een aantal keren bij elkaar in de winter om de actie (rond maart) voor te 
bereiden. Iedereen is enthousiast maar we zijn met te weinig. Om de taken goed te 
kunnen verdelen zou het ontzettend fijn zijn als er een paar mensen zich bereid 
verklaren hand en spandiensten te willen verrichten. 
 
Wie helpt ons uit de brand?? 
 
U kunt zich opgeven achter in de kerk, daar ligt een intekenlijst of spreek ons aan.  
Vraag vrijblijvend naar informatie over de werkzaamheden. 
  
Ook kunt u mailen naar Marjan Rouw; marjang@zeelandnet.nl 
Bellen mag natuurlijk ook: telefoon 4 1 3 5 6 4. 
 

 
Foto: © Peter Vrancken 

De werkgroep Vastenactie 
(Lisanne Berendsen, Leo Speckens, Ger van Waegeningh, Insa van Duin, Leen 
Minderhoud en Marjan Rouw) 

 



 

 

 

Cursus ‘communie uitreiken’ van start 

Gisteren (donderdag 3 november) is de cursus ‘uitreiken communie’ van start 

gegaan in Heinkenszand. Thema: Hoe kun je op passende wijze met dit 
sacrament omgaan. 
 
Han Akkermans (pastoor van de Norbertusparochie te Roosendaal) en Norbert Schnell 
(rector van de priester- en diakenopleiding Bovendonk in Hoeven) zullen afwisselend de 
cursisten begeleiden. 
 
Vijftien belangstellenden waren aanwezig evenals Ria Mangnus (pastoraal werkster van 
Boven de Schelde) en dit keer pastoor Han Akkermans (op de foto). In één van de 
volgende digitale nieuwsbrieven zal ik hier verder op ingaan. Het bijzondere aan deze 
keer was dat Han Akkermans binnen kwam lopen met een zakje kleine broodjes. 
 
Hij vertelde dat het Hubertus broodje( 
hupkes in het dialect) waren die hij ’s 
morgens vroeg in de bakkerij  in 
Roosendaal had gewijd in naam van 
Sint Hubertus. Dat is op 3 november 
een traditie in het westelijke deel van 
Noord-Brabant, want dan is het 
Hupkesdag, het brood dat op St-
Hubertusdag gewijd wordt door de 
priester  
 
Het gewijde brood dat verdeeld wordt 
zou de mensen beschermen tegen 
hondsdolheid. (bijgeloof). Tijdens de 
pauze werden de in stukjes verdeelde 
broodjes (o.a kadetjes waarin Anijs 
verwerkt is en kleine krentenbolletjes) 
smaakvol opgegeten. Een leuke 
verrassing wat iedereen erg kon 
waarderen en oude herinneringen 
opriep. 
 

 

 
Foto: Jeannette Vrancken 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 

 
Zondag kindernevendienst in H.H. Petrus- en Pauluskerk 

Zondag, 6 november, zal er in de pastorie van de Petrus- en Pauluskerk in 

Middelburg kindernevendienst zijn. 
 
Jullie zijn allen van harte welkom! 



 

 

Bijna tweeduizend kilogram kleding voor Sam’s kledingactie 

Vorige maand kon op verschillende locaties in Middelburg, West-Souburg en 

Vlissingen kleding worden ingeleverd voor Sam’s Kledingactie. 
 

 
 
In Vlissingen en West-Souburg werd 1.550 kilogram kleding ingeleverd. Op de beide 
locaties in Middelburg werd 410 kilogram kleding ingeleverd. De kleding had uiteindelijk 
als eindbestemming Nepal. 
 
Namens Sam’s Kledingactie: hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
 
 
 
 
 
 

Collecte Missio in Vlissingen 

De collecte voor Missio, gehouden op zondag 23 oktober 2016 heeft in de Onze Lieve 

Vrouwekerk in Vlissingen opgebracht € 168.35.
 
Hartelijk dank aan alle gevers. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Bij nader inzien 
Abusievelijk is als opbrengst van het offerkluisje voor Caritas in een vorige 
nieuwsbrief een bedrag van € 27.00 genoemd. Dat moet echter zijn € 30.95. 
 
Excuus voor deze vergissing. 
 



 

 

N8vdN8 29 oktober 2016 

Een luidruchtig groepje jongens kwam binnen, ze vielen gelijk stil en zeiden: 

,,oooh, wat is het mooi hier!’’ 
 
 
Tekst en foto: Nicolette Meulenbroek 
 
 
Een jonge vader werd naar buiten geroepen maar hij zei nog even te willen blijven om 
te luisteren naar de mooie muziek. Afluisteren is niet beleefd, maar het was wel leuk om 
dat te horen. 
 
Op de N8vdN8 in de H.H. Petrus- en Paulus kerk in Middelburg mochten wij ruim 450 
bezoekers verwelkomen. De mensen kwamen met lichtjes en geroezemoes. Ze liepen 
naar voren om een kaarsje aan te steken, sommigen gingen in de banken zitten om te 
bidden of alleen om te kijken en te luisteren. Volop aandacht van iedereen, meestal stil, 
soms met zachtjes praten. 
 

 

 
De weg naar de kerk werd gewezen 
door een vuurpot buiten en door lichtjes 
van buiten naar binnen. Van de 
Gregoriaanse muziek op CD waren veel 
mensen onder de indruk. 

 
In de aankondiging van de organisatie van de N8vdN8 stond dat de kerk een 
plaats zou zijn van stilte en contemplatie. En zo was het ook…… 
 

 



 

 

  

 

 
 

 
■ Zondag 6 november (09.30 uur)

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

 
■ Woensdag 23 november (14.00 uur)

Gespreksmiddag in de pastorie van de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen 
over ‘God in het christendom en de islam’, georganiseerd door het 
Ouderenpastoraat en de KBO Vlissingen. Spreker: ds. Jolande van Baardewijk. 

 
■ Woensdag 30 november (15.30 – 17.30 uur)

Dubbele boekpresentatie van het Etty Hillesum Onderzoekcentrum in het 
Archiefcafé van het Zeeuws Archief, Hofplein 16 in Middelburg. Toegang vrij, 
maar vooraf per e-mail aanmelden via info@ehoc.nl 

 
■ Maandag 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 uur)

In de Blauwe Zaal van speeltuinvereniging Lammerenburg wordt de advents-
viering 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. 

 

 

H. Maria Parochie Walcheren 
 

Een vitale geloofsgemeenschap! 
 

 

 

 
 

Wie zich inspant om te ontspannen, 
is overspannen!! 



 

 

 

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. 

 

 
 


