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Oproep....... 

Op 4 december is in de Petrus en Pauluskerk Middelburg gecollecteerd voor de 

sociale minima in Middelburg. De kerkgangers doneerden die dag € 226,97; dit 
bedrag is bestemd voor de Actie Sociale Minima Middelburg. 
  
Recent ontvingen wij bijgaande noodkreet van de Gezamenlijke Middelburgse 
Diaconieën, luidend als volgt: 
,,Al vele jaren wordt in Middelburg door de gezamenlijke kerken de Actie Sociale 
Minima gehouden. De verschillende kerkgenootschappen proberen met elkaar 
voldoende geld in te zamelen zodat één-ouder- gezinnen met kinderen t/m 15 jaar, die 
moeten rondkomen van een minimumuitkering, rond de kerstdagen een extra bedrag 
van € 40,- ontvangen. 
 
De gezinnen die in aanmerking komen worden via de sociale dienst van de gemeente 
geselecteerd. De gemeente Middelburg (via Orionis) zorgt voor de uitbetaling. Voor 
mensen in deze situatie is dit een buitengewoon welkom gebaar en het stelt hen in staat 
om de feestdagen een beetje kleur te geven. Voor ons als gezamenlijke kerken is het 
een van de manieren om inhoud te geven aan de zorg voor onze naasten. 
 
Dit jaar dreigt er een fors tekort te ontstaan. Daarom vragen wij u om een bijdrage om 
deze actie mogelijk te maken. Laat uw hart spreken en stort uw bijdrage op IBAN NL50 
RABO 0385 3828 71 t.n.v. Centrale Diaconie PGM onder vermelding van “Actie Sociale 
Minima”. Alvast bedankt en fijne feestdagen toegewenst.’’ 
 
Wij doen een beroep op u (met name de Middelburgers) om aan deze actie bij te 
dragen. 
 
  
Het Caritasbestuur 



 

 

Adventvieringen voor ouderen 

Eerder deze week werden zowel in Middelburg als in Vlissingen adventvieringen 

gehouden voor ouderen. In beide plaatsen werd een eucharistieviering gehouden. 
 
Maandag 12 december werd voor ouderen vanaf 70 jaar in woonzorgcentrum Willibrord, 
gelegen tegenover de H.H. Petrus- en Pauluskerk, een kerstviering gehouden. 
 
Woensdag werd de adventviering voor ouderen vanaf 72 jaar in Vlissingen gehouden in 
de Blauwe Zaal van speeltuinvereniging Lammerenburg. 
 

 
Na de eucharistieviering kon er onder het genot van een hapje en een drankje worden 
nagepraat.        Foto: © Jeannette Vrancken 
 

 

H. Maria Parochie Walcheren 
 

Een vitale geloofsgemeenschap! 
 

 
 
 

Verkoop door Wereldwinkel Vlissingen 

Zondag j.l. hebben de dames van de Wereldwinkel Vlissingen voor een bedrag van  

€ 300.75 aan artikelen verkocht in de Onze Lieve Vrouwekerk waar ze met hun stand 
aanwezig waren. Iedereen die aan dit mooie resultaat heeft meegewerkt hartelijk dank 
namens de Wereldwinkel Vlissingen, de medewerkers en Caritas.



 

 

Kindje Wiegen in de H.H. Petrus en Pauluskerk in Middelburg 

Elk jaar wordt op Eerste Kerstdag vanaf 15.00 uur in de H.H. Petrus en Paulus-

kerk in Middelburg het zogenoemde Kindje Wiegen gehouden. 
 
Als de kindjes met hun papa’s, mama’s, opa’s en oma’s binnen komen, wordt hen 
gevraagd of ze zich zouden willen verkleden. Sommige kinderen reageren heel 
enthousiast en worden vol overgave Maria, Jozef, koning, herder, schaap of engel. 
Sommige kinderen vinden het allemaal nog een beetje eng en blijven liever met hun 
papa of mama in de bank zitten om soms alsnog tijdens het kerstverhaal aan te 
schuiven op het priesterkoor bij de andere kinderen. 
 
Als iedereen gearriveerd en desgewenst verkleed is, wordt het kerstverhaal verteld. 
Maria en Jozef bezoeken de herbergiers waar hen bruut verteld wordt dat er geen 
plaats is tot een van hen zegt dat ze wel in het stalletje mogen slapen. De grote engel 
mag het kindje bij Jozef en Maria in de kribbe brengen wat vervolgens door de os en de 
ezel warm gehouden wordt. De herders en de koningen zien de ster boven het stalletje 
schijnen en komen het kindje Jezus bezoeken. Gelukkig zijn er ieder jaar heel veel 
schaapjes (maar nóg meer engelen!) die met de herders mee mogen en ook vier 
koningen die bij het kindje Jezus verschijnen is geen uitzondering. Maar het kan 
gelukkig bij het Kindje Wiegen allemaal. Tijdens het zingen van de kerstliedjes en het 
vertellen van het verhaal lopen kindjes heen en weer wat ook geen enkel probleem is. 
Het Kindje Wiegen is helemaal voor de kinderen en iedere volwassene die mee komt 
ziet dit meteen. 
 
Kaarsje aansteken 
Onder begeleiding mogen de kinderen allemaal nog een kaarsje aansteken op de 
communiebank waarna ze voor het laatste stukje van het Kindje Wiegen terug op het 
priesterkoor gaan zitten. Er wordt nog een gedicht voorgelezen door een van de 
kinderen en dan zit het er alweer op. De koningen delen nog wat lekkers uit aan de 
kinderen die allemaal zo goed meegedaan hebben en nadat alle kinderen hun 
kostuums weer uitgetrokken hebben, zit het er weer op. Elk jaar is het druk met heel 
veel ouders, grootouders én kinderen! 
 
Komt u ook met de (klein)kinderen?  

Dat zullen we erg leuk vinden!! 
 

 
 
Onze kersteditie 

Op 23 december, volgende week vrijdag, verschijnt de kersteditie van de 

digitale nieuwsbrief. 
 
Veel parochianen stuurden de afgelopen weken foto’s van hun kerststalletjes en 
kerstgroepen met bijbehorende tekst naar ons toe. Er zitten ontzettend mooie 
exemplaren bij. Wilt u nog meedoen? U kunt tot en met woensdag a.s., 21 december 
2016, nog inzenden. 
 
En in de kersteditie neemt columniste Annemarie Latour u voor het kerstfeest 
mee naar het kleine vissersdorp Kilmore. 



 

 

Vieringen rond Kerstmis en Nieuwjaar 
 
Dinsdag 20 december 
19.00 uur: boetevieringen Middelburg en Vlissingen 
 
Woensdag 21 december 
Gelegenheid persoonlijke biecht 
10.00-11.00 uur in Vlissingen 
17.00-18.00 uur In Middelburg 
Voor een persoonlijke biecht in der vorm van een gesprek kan tot en met week 51 via 
de parochiekernsecretariaten een afspraak worden gemaakt met de pastoor. 
 
Vrijdag 23 december 
Om 19.30 uur treedt een gelegenheidskoor op in het Atrium van Zorgcentrum Ter 
Reede in Vlissingen, waar mooie kerstliederen worden gezongen. 
 
Zaterdag 24 december 
15.30 uur: oecumenische viering in Zorgcentrum Willibrord 
16.00 uur: kerstviering in Zorgcentrum Ter Reede in Vlissingen 
20.30 uur: eucharistieviering in Middelburg 
23.00 uur: woord- en Communieviering in Middelburg en Vlissingen 
 
Zondag 25 december EERSTE KERSTDAG 
10.00 uur: woord- en communieviering in Middelburg 
10.00 uur: eucharistieviering/ gezinsviering in Vlissingen 
Tot 16.00 uur: bezichtiging kerststal in Vlissingen 
15.00 uur: kindje wegen in Petrus en Pauluskerk, Middelburg 
 
Maandag 26 december 
Kerstgroepen bezichtigen in de H.H. 
Petrus en Pauluskerk in Middelburg 
 
Woensdag 28 december 
GEEN vieringen 

 
Zaterdag 31 december 
10.30 uur: eucharistieviering in Zorgcentrum Ter Reede in Vlissingen 
17.00 uur: eucharistieviering in Zorgcentrum Willibrord in Middelburg 
 
Zondag 1 januari HEILIGE MARIA, MOEDER VAN GOD 
10.00 uur: eucharistieviering in Middelburg 
10.00 uur: woord- en Communieviering in Vlissingen 
 
Zaterdag 7 januari OPENBARING DES HEREN (Driekoningen) 
10.30 uur: eucharistieviering in Zorgcentrum Ter Reede in Vlissingen 
19.00 uur: eucharistieviering in Domburg 
 
Zondag 8 januari 
10.00 uur: woord- en Communieviering in Middelburg 
10.00 uur: eucharistieviering in Vlissingen 
 
 
 
 



 

 

   

 
 

 
■ 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. 

 
■ Zondag 25 december, Eerste Kerstdag (15.00 uur)

Kindjewiegen in de Petrus en Pauluskerk in Middelburg. U leest er meer over 
elders in deze nieuwsbrief. 

 
■ Maandag 26 december, Tweede Kerstdag (12.00-16.00 uur) 

In de Petrus en Pauluskerk in Middelburg kunt u verschillende kerstgroepen 
bewonderen die in de vitrinekasten staan. U las hier meer over in nieuwsbrief 
268. 

 
■ Donderdag 12 januari (17.00 uur)

Nieuwjaarsontmoeting Bisdom van Breda met een avondgebed in de H. 
Bernarduskerk in Made (Kerkstraat 8) en een ontmoeting in restaurant De 
Korenbeurs, Kerkstraat 13 in Made. 

 
■ 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. 

 
■ Donderdag 19 januari (17.00 uur)

Nieuwjaarsontmoeting Bisdom van Breda met een avondgebed in de H. 
Willibrorduskerk in ’s Heerenhoek (Deken Holtkampstraat 9, ’s-Heerenhoek) en 
een ontmoeting in het naastgelegen dorpshuis De Blikhoeve (Blikhoek 4). 

 

 
 

Zonneschijn zonder regen maakt een woestijn!! 
 
 

 

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 
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. 

 


