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           Petrus en Pauluskerk 

 

 

    

 
         Onze Lieve Vrouwekerk

                    

 
  Dishoek 

 
    Domburg 

 
     Vrouwenpolder 

 
               Zoutelande

 

 
  
 

 
 

Dit is de actuele versie van het Onze Vader 
 
 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 

uw naam worde geheiligd, 

uw rijk kome, 

uw wil geschiede 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 

en breng ons niet in beproeving 

maar verlos ons van het kwade. 

 
 
Het ‘nieuwe’ Onze Vader wordt vanaf a.s. zondag, 27 november 2016, gebeden. 

 
 



 

 

Oproep: heeft u een (bijzondere) kerststal? 

Kerststallen zijn in overvloed te koop. Voor kleine prijsjes, maar ook voor 

veel geld. 
 
De redactie van de digitale nieuwsbrief is op zoek naar (bijzondere) kerststallen. 
Grote, kleine, het maakt niet uit. Heeft u zo’n bijzondere kerststal die we vorig jaar 
niet gepubliceerd hebben? Stuur dan voor 20 december a.s. een foto ervan met een 
korte beschrijving naar onze redactie via e-mail nieuws@rkwalcheren.nl en we 
maken er op vrijdag 23 december, evenals vorig jaar, weer een fraai kerstnummer 
van. 
 

Deel uw kerststal met anderen! 
 
We zijn inmiddels met de voorbereidingen voor deze kersteditie begonnen. We 
hebben al een aantal kerststallen gefotografeerd en de eerste pagina’s zijn inmiddels 
al klaar. 
 
Vorig jaar vonden we, na een korte zoektocht, een zelfgemaakte kerststal in 
Vlissingen. Deze is omstreeks 1955 gemaakt en dus 61 jaar oud. Stro, karton en wat 
strakke, ronde houten paaltjes, gevonden in een bos, vormden de basis voor deze 
kerststal. De fraaie beelden werden gekocht bij een gespecialiseerde winkel in 
Arnhem, die niet meer bestaat. 
 

We zijn benieuwd naar uw kerststal! 
 
 

 
Deze kerststal werd omstreeks 1955 gemaakt.       Foto: © Peter Vrancken 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 



 

 

Verkoop van schilderijen Jan Scheffers, 
minderbroeder kapucijn 

In een vorige Nieuwsbrief stond een artikel over de schilderijen van Jan 

Scheffers, die het Caritasbestuur heeft ontvangen. 
Bedoeling is om deze te verkopen en de  opbrengst te bestemmen voor Caritas. 
Inmiddels zijn enkele schilderijen verkocht, maar het merendeel is nog te koop! 
 
Prijs 
De prijs: € 25 tot € 40 per stuk, afhankelijk van de grootte. 
 
Reactie 
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 hieronder. 
 
Op verzoek stuurt Vinus Matthijsse u een foto-overzicht van alle schilderijen, inclusief 
de exacte prijs, toe. 
 

 
Monding bij de Somme c.q. 
Hoedekenskerke 

 
Assisi 
 

 
Kerk in Chassilux 
 

 
St. André et Morvand 



 

 

 Interessante cursus communie uitreiken afgerond 

Vorige week donderdag werd de cursus communie uitreiking afgesloten.  

 
Tekst en foto’s: Jeannette Vrancken 
 
Drie middagen werd een groep van ongeveer 15 personen geïnformeerd over 
communie uitreiking hoe en op wat voor een manier je daarmee om moet gaan.  
De cursus werd gegeven door pastoor Han Akkermans en pastoor (rector) Norbert 
Schnell. Speciaal voor de Zeeuwen kwamen zij naar Heinkenszand. 
 
De eerste middag besprak pastoor Han Akkermans de opbouw van de eucharistie (en 
opbouw van de woord- en communieviering) verder belangrijke teksten en rituelen die 
uitgevoerd worden tijdens de viering. 
 
 

 

De tweede middag werd ingegaan op 
Wat vieren wij nu precies? Het 
sacrament is een beweging tussen God 
en de mens. Daar moeten wij op een 
voorzichtige manier mee omgaan. 
 
 
Op de afsluitende middag waren beide 
pastores aanwezig en ging het meer 
over de praktijk. De heren hadden heel 
wat mee genomen. Een monstrans, een 
ciborie, twee mooie pyxis en een 
prachtige episcopale kelk uit 1915 die 
was gebruikt in de Kathedraal van Den 
Bosch bij een bisschopswijding. 
 
 
Paus Johannes Paulus II zei ooit over 
de eucharistie: ,,het is het kostbaarste 
bezit dat de kerk kan hebben op haar 
reis door de geschiedenis. Wie met 
eucharistie omgaat, moet goed weten 
wat hij of zij doet dit om misstanden en 
ongewenste situaties te voorkomen.’’ 
 
 
De meeste cursisten die de drie 
middagen volgden waren vrijwilligers die 
de ziekencommunie uitreiken aan 
parochianen thuis. Zij waren zeer 
geïnteresseerd over de manier waarop 
de communie uitgereikt behoord te 
worden en of zij zo ook bevestigd 
werden over de manier waarop zij de 
communie thuis uitreiken. Zij doen deze 
opdracht immers vanuit de kerk. 



 

 

 
Communiekleed 
Belangrijk is onder andere ook om direct vanuit de viering naar de zieke te gaan, zodat 
deze de communie kan ontvangen ( het brood is gebroken en wordt gegeven). Tijdens 
de praktijkmiddag had een aantal dames een communiekleed meegenomen om te laten 
zien wat zij gebruiken bij de communie uitreiking bij de zieken thuis. Het was een 
interessante cursus, zeker de moeite waard. Er werden nieuwe dingen aangestipt, maar 
wij werden ook bevestigd dat wij de communie respectvol uitreiken aan de zieken thuis. 
 

 
 
 
 

Kindernevendienst in Middelburg 

In de Adventsperiode zal er iedere zondag Kindernevendienst zijn in de Petrus 

en Pauluskerk in Middelburg. 
 
Aanstaande zondag, 27 november, is het de eerste zondag van de Advent. 
 
Kinderen, jullie zijn van harte uitgenodigd! 
 
Norma Estrada, 
Ria Mangnus 
 
 

 

H. Maria Parochie Walcheren 
 

Een vitale geloofsgemeenschap! 
 



 

 

   

 
 

 
■ 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De mens kent zijn zwakheid 
net zomin als de os zijn kracht!! 

 



 

 

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. 

 

 
 


