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Oproep: heeft u een (bijzondere) kerststal? 

Na onze oproep 2 weken geleden hebben we weer verhalen met foto’s van 

mooie kerststalletjes mogen ontvangen. 
 
 
De redactie van de digitale nieuwsbrief is op zoek naar nog meer (bijzondere) 
kerststallen. Grote, kleine, het maakt niet uit. Heeft u zo’n bijzondere kerststal die we 
vorig jaar niet gepubliceerd hebben? Stuur dan zo spoedig mogelijk maar in elk geval 
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! 



 

 

Leven met verlies Boven de Schelde 

Was deze groep (toen nog Werkgroep Rouwverwerking, opgericht door 

Bernard van Lamoen) tot voor kort alleen op Walcheren actief (Onze Lieve 
Vrouwe Parochie), nu ook sinds 15 september in Middelburg en binnen de Pater 
Damiaanparochie. 
 
Tekst en foto: Jeannette Vrancken 
 
Jeanine Heezemans (pastoraal werkster die deze groep begeleidt) was van mening dat 
aan zo'n enorm goed initiatief ook in Middelburg en op de Bevelanden aandacht voor 
moest zijn. 
 
Zij ging op zoek naar vrijwilligers die de taak van het bijstaan van parochianen die met 
verlies te maken hebben op zich wilde nemen. Zowel voor parochiekern van de Petrus 
en Paulus kerk als voor de Bevelanden vond zij twee dames, die bereid waren om met 
hart en ziel deze ondersteuning te willen geven. In totaal bestaat de groep nu uit zeven 
dames inclusief Jeanine Heezemans. 
 
De groep is ook opgezet om het pastoresteam tot steun te zijn. Het is bijna niet meer 
mogelijk voor het team om iedere nabestaande zelf te bezoeken en te begeleiden. 
De werkwijze die binnen de Onze Lieve Vrouwekerk gehanteerd werd beviel zo goed 
dat deze nu overgenomen is in de Pater Damiaanparochie en in Middelburg. 
 
De taken van de dames van de werkgroep zijn o.a. huisbezoek aan nabestaanden, 
het begeleiden van groepsgesprekken onder leiding van Jeanine Heezemans en als 
het kan aanwezig zijn bij de Allerzielenviering op 2 november in de Parochiekern. 
 
De dames zijn vol enthousiasme gestart en hopen dat zij vele nabestaanden tot steun 
kunnen zijn. Omzien naar elkaar, daar gaat het om. Voor inlichtingen kunt u terecht bij 
de secretariaten van Goes, Middelburg of Vlissingen. 
 

 
V.l.n.r. Francoise, Hannie (beiden Goes), Gisa (Vlissingen), Jeanine (pastoraal 

werkster), Mary en Andrea (beiden Middelburg). De fotograaf uit Vlissingen ontbreekt op 
deze foto. 



 

 

Kerstgroepen in vitrinekast Middelburg 
In deze decembermaand is er opnieuw een tentoonstelling van kerstgroepen in de 
vitrinekast in de H.H. Petrus-en Pauluskerk in Middelburg. 
 
 
Tekst en foto: Nicolette Meulenbroek 
 
 
In de grote vitrinekast staan kerstgroepen uit Afrika en Azië. In de kleine vitrine-kasten 
vooral kerstgroepen uit de verzameling van Isabelle Veldkamp. Een aantal uit Polen en 
een kleurrijke uit Ecuador (zie de foto).  
 
De kerstgroepen zijn te bezichtigen na de vieringen. Op Tweede Kerstdag zal de kerk 
speciaal geopend zijn van 12 tot 16 uur zodat u nog eens goed naar de grote kerststal 
kunt kijken en naar de kerstgroepen in de vitrinekasten. 
 
 

 

 
 
 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 

 



 

 

Nieuwe Onze Vader vergt aanpassingen 

Enkele weken geleden is het nieuwe Onze Vader ingevoerd. In deze nieuwsbrief 

hebben we er veel aandacht aan besteed. 
 
 
Tekst en foto’s: Peter Vrancken 
 
 
De invoering ervan vergde niet alleen aanpassingen van de liedbundel die in onze 
kerken wordt gebruikt, maar ook van het voorbereidingsboekje op het kerstfeest. 
 
De afgelopen periode zijn vele vrijwilligers bezig geweest om de nieuwe tekst in de 
bundel en het boekje te plakken. 
 

 
Het nieuwe Onze Vader wordt in de liedbundel geplakt 

 

 
Het nieuwe Onze Vader wordt in het voorbereidingsboekje 

voor Kerstmis geplakt 



 

 

 

Op zoek naar een mooi kerstcadeautje? 

René Heinrichs, aalmoezenier b.d. en gedurende het toeristenseizoen 

toeristenpastor in de strandkerk van Dishoek, bracht een heel mooi boekje uit. 
 
Hij schreef over de spirituele 
betekenissen van de kathedraal, van de 
beelden en de beeldengroep in en op de 
kathedraal St. Jacob van Santiago de 
Compostela. Het boekje heet ‘thuis-
komen in Santiago de Compostela'. 
 
Voor de prijs hoeft u het niet te laten: het 
boekje kost slechts vijf euro. Voor die 
prijs krijgt u een boekje met veel 
kleurenfoto's en 57 pagina's tekst en 
foto's. 
 

 
Het boekje is per e-mail te bestellen: 
reneheinrichs@hotmail.com  
 

 
 

 
 

Caritascollecten december 

Op zaterdag 3 december en zondag 4 december hebben de Caritascollecten in 

Zorgcentrum Ter Reede en de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen € 34,40 en  
€ 226,49 opgebracht. 
 
In de Petrus en Pauluskerk werd op 4 december € 226.97 ingezameld. 
 
Alle gevers hartelijk dank voor deze gaven. 
 
 
 

Kerstpakkettenactie Vlissingen 

Caritas heeft op 4 december in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen een gift van 

€ 50,00 ontvangen voor de Kerstpakkettenactie in Vlissingen. 
 
Hartelijk dank! 
 

 

H. Maria Parochie Walcheren 
 

Een vitale geloofsgemeenschap! 
 

 



 

 

God in islam en christendom 
Woensdagmiddag 23 november jl. heeft ds. Jolande van Baardewijk van de 

Protestantse Gmeeente Oost-Souburg een gemêleerd gezelschap, 
samengekomen in de pastorie van Vlissingen, weten te boeien met haar 
uiteenzetting over de islam en het christendom. Hieronder een samenvatting. 
 
Wat hebben wij gemeen met elkaar en waarin zijn wij verschillend? 
Het gemeenschappelijke ligt in de vele namen die in de Bijbel en de Koran bijna 
hetzelfde zijn o.a. Adam, Abraham - Ibrahim, Ismaël, Mozes – Musa, profeten en zelfs 
Jezus – Isa. Het zijn beide monotheïstische wereldgodsdiensten, de grootste ter wereld 
en het zijn openbaringsreligies. Het boek, de Bijbel of de Koran, wordt als openbaring 
gezien. De islam bestaat pas sinds de 8-ste eeuw en is dus 800 jaar na het christendom 
ontstaan en 13 eeuwen na het Jodendom.  
 
Verschillen: het christendom ziet de 
verlossing in Jezus, de zoon van God; 
de islam beschouwt Jezus als profeet. 
Jezus ‘Zoon van God’ noemen is 
blasfemie, een kernverschil dat 
onbespreekbaar is. 
 
Verlossing = genade van Allah na goede 
werken, beloning in het Paradijs. Jezus 
kruisdood en opstanding worden 
ontkend door de Koran. De beloofde 
zoon van Abraham is niet Isaak, maar 
Ismaël volgens de Koran. Veel 
overeenkomsten in de Koran zijn 
‘ontleend’ aan de Bijbel historisch 
gezien, maar de Islam geeft aan dat ‘de 
Bijbel een onvolledige en verstoorde, 
vervalste voorvorm is van de Koran’ al 
wordt in dezelfde Koran met respect 
over de Thora, psalmen en Injil = 
evangelie gesproken. Voor de Arabieren 
is er maar één waarheid en die staat in 
de Koran. Deze waarheid moet 
verdedigd en overgebracht worden.  
  

Foto: Jolande van Baardewijk 
 

Net als in het christendom zijn er ook binnen de islam diverse groeperingen. Zij staan 
lijnrecht tegenover elkaar, een strijd die binnen het christendom grotendeels 
uitgevochten is. Waarin verschillen wij dan nu van onze Moslimburen? Eigenlijk is dat 
een confronterende vraag: want wat weten wij eigenlijk van onszelf en onze eigen 
geloofsinhoud? Dogma’s zijn niet ‘in’, kerkbezoek loopt hard terug en wij christenen 
leven in een tijdperk waarin wij zelf inhoud willen geven aan ons geloof, ieder voor zich. 
Zijn wij nog wel samen sterk? 
 
Kan de politiek hier antwoord op geven? Wordt de kloof tussen het door het 
Christendom beïnvloede Europa en Amerika en het door Islam beïnvloede 
Midden-Oosten niet steeds groter? Krijgen daardoor fundamentalisme en 
extremisme niet steeds meer kansen? 



 

 

   

 
 

 
 
 
■ 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 is. Eigen bijdrage: € 5.00. 

 
 
■ Woensdag 14 december (14.00 uur)

In de Blauwe Zaal van speeltuinvereniging Lammerenburg in Vlissingen wordt de 
advents-viering voor ouderen vanaf 72 jaar gehouden. Tijdens de eucharistie-
viering wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. In Getijden 
is een persoonlijke uitnodiging ingesloten. 

 
 
■ Vrijdag 23 december 

Om 19.30 uur treedt een gelegenheidskoor met parochianen van de Onze Lieve 
Vrouwekerk op in het Atrium van Zorgcentrum Ter Reede in Vlissingen, waar 
mooie kerstliederen worden gezongen. 

 
 
■ Zaterdag 14 januari (14.00 uur)

In de Petrus- en Pauluskerk kan afscheid worden genomen van pastoraal werker 
Bernard van Lamoen. Vanaf 1 januari 2017 is hij werkzaam in de Sint 
Norbertusparochie in Roosendaal. Lees hier meer over in deze nieuwsbrief. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zeg eens tegen iemand wat je in hem zo waardeert 
en denk niet alleen aan wat je zelf steeds presteert!! 



 

 

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 door u ontvangen 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. 

 

 
 


