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Zijn mensen in beeld bij de parochie? 

Parochies houden hun adresgegevens actueel met behulp van SILA (Stichting 

Interkerkelijke Ledenadministratie). Die werkt samen met de Basisregistratie 
Personen (BRP) van de overheid. 
 
In 2016 nam de Tweede Kamer een motie aan die een einde lijkt te maken aan deze 
koppeling. Maar voordat het zover is, houdt de overheid een internetconsultatie. 
Parochiebestuurders, parochianen en anderen kunnen dus reageren op dit voornemen 
van de politiek. 
 
Via SILA zijn mensen in beeld als ze nieuw in de parochie komen wonen of als ze 
verhuizen naar bijvoorbeeld een verzorgingshuis. Als mensen overlijden, weet de 
parochie dit en zal zij hen geen brieven of parochieblad meer sturen. De Kerk levert een 
waardevolle bijdrage aan de samenleving en SILA helpt dat mee mogelijk maken. 
 
Vindt u het ook belangrijk dat mensen in beeld zijn bij de parochie? 
 
Doe mee aan de internetconsultatie op  
 
https://www.internetconsultatie.nl/inschrijftermijnbrpvreemdelingen/reageren 
 
 
 
 

U kunt tot uiterlijk 2 februari deelnemen aan deze internetconsultatie. 
Bijna 2.000 mensen gingen u al voor!! 

 
 



 

 

Pastoraal werker Bernard van Lamoen nam afscheid 

Na een dienstverband van 19 jaar heeft pastoraal werker Bernard van Lamoen 

vanmiddag (zaterdag) afscheid genomen van de H. Maria Parochie Walcheren. 
Sinds 1 januari jl., is hij werkzaam in de Sint Norbertusparochie in Roosendaal. 
 
 
 
Tekst en foto’s: © Peter Vrancken 
 
 
 
,,Een God die ons liefheeft’’. Dat was het vertrekpunt van een lezing van de scheidende 
pastoraal werker, die daarmee geheel op zijn eigen, imponerende, wijze afscheid nam 
van bijna tweehonderd aandachtige luisteraars in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in 
Middelburg. 
 
 
Presentatie 
Bernard van Lamoen zal op 
zaterdagavond 4 februari a.s. in zijn 
nieuwe parochie gepresenteerd worden 
tijdens een feestelijke eucharistieviering 
in de Onze Lieve Vrouwekerk, Kade 23 
in Roosendaal. Hoofdcelebrant is vicaris 
drs. Paul Verbeek. 

 

 
 

 
Deze eucharistieviering begint om 19.00 uur. 
 
 
Vacature 
Als gevolg van het vertrek van Bernard van Lamoen zijn binnen het Samenwerkings-
verband Boven de Schelde 40 uur pastorale zorg vacant geworden. Of en hoe deze 
vacante uren ingevuld zullen worden is tot op heden nog niet bekend. Beslissingen 
daarover moeten worden genomen door bisschop mgr. drs. Jan Liesen. 
 
 
Fotoverslag 
Op de volgende pagina’s vindt u een fotoverslag van de afscheidsbijeenkomst 
van Bernard van Lamoen. 
 
 
 
 

 

Nieuwsbrief H. Maria Parochie 
 

Als eerste met het laatste nieuws! 
 

 
 
 



 

 

Fotoverslag afscheid Bernard van Lamoen 
 

 
Affiche van de afscheidslezing van Bernard 
van Lamoen 
 

 
Christian Blaha en Marjo Schillings (zang) 
zorgden voor de muzikale opluistering 

 

 
John Jansen (bestuur van de Pater 
Damiaanparochie krijgt Bernard van 
Lamoen aan het lachen 

 

 
Pastoor Fons van Hees van de Pater 
Damiaanparochie kende Bernard van 
Lamoen al uit zijn Brabantse periode 

 

 
Irene Kockx had de tekst voor  een 
afscheidslied voor Bernard van Lamoen 
geschreven op de wijs van ‘Ik geef je een 
roosje mijn roosje’ 

 

 
Vrijwilligers van de R.K. Werkgroep Ter 
Reede nemen afscheid. V.l.n.r. Bernard van 
Lamoen, Marja Dobbelaer, Sonja de Rooij 
en Margreet de Beer 



 

 

Boodschap van Zijne Heiligheid Paus Franciscus voor de 
Mondiale Dag van Migranten en Vluchtelingen 15 januari 
2017 
  
,,Migrantenkinderen, de kwetsbaren en de stemlozen’’ 
  
   
Geliefde Broeders en Zusters,  
  
,,Wie een van zulke kinderen ontvangt in Mijn Naam, ontvangt Mij. En wie Mij ontvangt, 
ontvangt niet Mij, maar Hem die Mij gezonden heeft.’’ (Mc 9,37; cf. Mt 18,5; Lc 9,48; Joh 
13,20). Met deze woorden brengen de evangelisten aan de christelijke gemeenschap 
de prediking van Jezus in herinnering: een prediking, die zowel inspireert als uitdaagt. 
Deze tekst schetst het veilige pad dat leidt tot God: het begint met het geringste en, 
door de genade van onze Verlosser, groeit het uit tot het daadwerkelijk verwelkomen 
van anderen. Gastvrij willen zijn is een noodzakelijke voorwaarde om deze levenstocht 
tot een concrete werkelijkheid te maken: God maakte zich één van ons. In Jezus werd 
God een kind. De openheid van het geloof in God, waardoor de hoop wordt gevoed, 
vindt zijn uitdrukking in een liefdevolle nabijheid bij het kleinste en het zwakste. 
Liefdadigheid, geloof en hoop zijn allen actief aanwezig in de geestelijke en lichamelijke 
werken van barmhartigheid, zoals wij opnieuw hebben ontdekt gedurende het recente 
Buitengewoon Jubileum.  
  
De evangelisten echter staan ook stil bij de verantwoordelijkheid van de mens die 
handelt ten koste van de barmhartigheid: ,,Maar wie één van deze kleinen die op Mij 
vertrouwen ten val brengt, kan beter met een molensteen om zijn nek in volle zee 
gegooid worden’’ (Mt 18,6; cf. Mc 9,42; Lc 17,2). Hoe kunnen wij stilzwijgend voorbij 
gaan aan deze ernstige waarschuwing als wij de uitbuiting zien, gepleegd door 
gewetenloze mensen? Zulke uitbuiting brengt schade toe aan jonge meisjes en 
jongens, die de prostitutie of de modderpoel van pornografie worden ingedreven; die als 
kind tot slaaf worden gemaakt als kind-arbeiders of kindsoldaten; die betrokken raken 
bij drugssmokkel of bij andere vormen van criminaliteit; die gedwongen worden om 
conflict en vervolging te ontvluchten op het gevaar af in isolement en verlatenheid te 
geraken.  
  
Het is om deze reden, dat ik bij gelegenheid van de jaarlijkse Mondiale Dag voor 
Migranten en Vluchtelingen mij gedwongen voel de aandacht te richten op de 
werkelijkheid van de migrantenkinderen, in het bijzonder voor degenen die alleen staan. 
Aldus vraag ik een ieder om zorg te dragen voor de jongeren, die op drievoudige wijze 
weerloos zijn: zij zijn kinderen, zij zijn vreemdelingen, en zij hebben niet de middelen 
om zichzelf te beschermen. Aan een ieder vraag ik diegenen te helpen, die om 
verschillende redenen gedwongen zijn ver van hun vaderland te leven en die 
gescheiden zijn van hun gezinnen.  
  
Heden ten dage is migratie niet een gegeven dat beperkt is tot bepaalde gebieden van 
de planeet. Het treft alle continenten en het ontwikkelt zich tot een tragische situatie van 
wereldomvattende proporties. Niet alleen degenen die op zoek zijn naar menswaardig 
werk of betere levensomstandigheden hebben hier mee te maken maar ook de mannen 
en vrouwen, de ouderen en de kinderen, die gedwongen worden hun huizen te verlaten 
in de hoop veiligheid, vrede en geborgenheid te vinden. Onder hen zijn het allereerst de 
kinderen die de zware tol van de migratie betalen, bijna altijd veroorzaakt door geweld, 
armoede, omstandigheden van het milieu alsook door de negatieve aspecten van de 



 

 

globalisering. De ongebreidelde concurrentie ten dienste van snelle en gemakkelijke 
winst brengt de vrucht van boosaardige plagen met zich mee zoals kindersmokkel, 
uitbuiting en misbruik van minderjarigen en in het algemeen het ontnemen van rechten, 
welke inherent zijn aan de kindertijd, zoals bekrachtigd door het Internationale Verdrag 
inzake de rechten van het kind.  
  
Gegeven hun kwetsbare aard hebben de kinderjaren unieke en onvervangbare 
behoeften. Boven alles is er het recht op gezonde en veilige gezinsomstandigheden, 
waarin een kind kan opgroeien onder de leiding en naar het voorbeeld van een vader 
en een moeder; vervolgens is er het recht en de plicht voldoende onderwijs te 
ontvangen, vooreerst in het gezin en ook op school, waar kinderen kunnen opgroeien 
als personen en als bouwers aan hun eigen toekomst en aan de toekomst van hun 
respectievelijke landen. In werkelijkheid is in vele gebieden van de wereld lezen, 
schrijven en elementaire rekenkunde nog het privilege van slechts weinigen. Verder 
hebben alle kinderen recht op ontspanning; in één woord, zij hebben het recht om 
kinderen te zijn.  
  
Vooralsnog vormen onder migranten de kinderen de meest kwetsbare groep omdat, als 
zij het leven dat vóór hen ligt onder ogen zien, zij onzichtbaar en stemloos zijn: hun 
hachelijke situatie berooft hen van registratie, zodat zij voor de ogen van de wereld 
onbekend zijn; de afwezigheid van volwassenen om hen te begeleiden voorkomt, dat 
hun stemmen klinken en worden gehoord. Op deze wijze eindigen kind-migranten op 
het laagste niveau van menselijk verval, waar onwettigheid en geweld de toekomst van 
teveel onschuldigen verwoesten, terwijl het netwerk van kindermisbruik moeilijk open te 
breken is.  
  
Hoe te reageren op deze werkelijkheid?  
Op de eerste plaats moeten wij ons ervan bewust worden, dat het gegeven van migratie 
niet zozeer verwant is aan de heilsgeschiedenis maar eerder er deel van uitmaakt. Eén 
van Gods geboden staat er mee in verband: ,,U mag een vreemdeling niet slecht 
behandelen en hem het leven niet moeilijk maken, want u hebt zelf als vreemdeling in 
Egypte gewoond’’ (Ex 22,20); ,,Ook u moet de vreemdeling uw liefde bewijzen, want u 
bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte’’ (Deut. 10,19). Dit gegeven vormt een teken 
des tijds: een teken dat spreekt over het werk van Gods voorzienigheid in de 
geschiedenis en in de mensengemeenschap, met een uitzicht op universele eenheid. 
De problemen en vaak ook het lijden en het verdriet van migratie beoordelend alsook 
de moeilijkheden, verbonden met de aansporingen om andere personen een waardig 
welkom aan te bieden, moedigt de Kerk ons niettemin aan Gods plan te herkennen. Zij 
nodigt ons uit dit juist te doen bij dit gegeven met de zekerheid dat niemand een 
vreemdeling is in de christelijke gemeenschap, welke ,,alle rassen en stammen en 
volken en talen’’ (Apok 7,9) omvat. Iedere persoon is kostbaar; personen zijn 
belangrijker dan dingen, en de waarde van een instelling wordt gemeten aan  
de wijze, waarop het omgaat met het leven en de waardigheid van mensen, in het 
bijzonder wanneer zij kwetsbaar zijn, zoals in het geval van migrantenkinderen.  
  
Bovendien dienen wij te werken aan bescherming, integratie en lange termijn 
oplossingen.  
  
Vooreerst beogen wij dat iedere mogelijke maatregel wordt getroffen om bescherming 
en veiligheid van migrantenkinderen te garanderen, want ,,deze jongens en meisjes 
eindigen vaak op straat, totaal overgeleverd aan zichzelf en een prooi voor gewetenloze 
uitbuiters die hen vaak tot slachtoffer maken van lichamelijk, moreel en seksueel 



 

 

geweld’’ (Benedictus XVI, Boodschap voor de Mondiale Dag van Migranten en 
Vluchtelingen, 2008).  
  
Bovendien kan de scheidslijn tussen migratie en mensenhandel zo nu en dan zeer 
vluchtig zijn. Er zijn vele factoren die er toe bijdragen migranten kwetsbaar te maken, in 
het bijzonder als zij kinderen zijn: armoede en het gebrek aan middelen tot overleven - 
waaraan kunnen worden toegevoegd door de media veroorzaakte onwerkelijke 
verwachtingen; het lage niveau van geletterdheid; onbekendheid met het recht, met de 
cultuur en vaak ook met de taal van de gastlanden. Dit alles maakt kinderen lichamelijk, 
geestelijk en psychisch afhankelijk. Maar de sterkste motor, die uitbuiting en misbruik 
van kinderen aanjaagt, is de vraag er naar. Als er geen strengere en effectieve actie 
wordt ondernomen tegen degenen die profiteren van dit misbruik, dan zullen wij niet in 
staat zijn de veelsoortige vormen van slavernij te stoppen, waarvan kinderen het 
slachtoffer zijn.  
  
Voor immigranten is het ten gunste van hun eigen kinderen daarom noodzakelijk om 
steeds nauwer samen te werken met de gemeenschappen die hen verwelkomen. Wij 
zijn de organisaties en instellingen, zowel kerkelijke als burgerlijke, zeer dankbaar dat 
zij tijd en middelen beschikbaar stellen om minderjarigen te beschermen tegen allerlei 
vormen van misbruik. Het is belangrijk, dat steeds meer doeltreffende en doortastende 
samenwerking ten uitvoer wordt gelegd, niet alleen gebaseerd op de uitwisseling van 
informatie maar ook gebaseerd op de versterking van netwerken, die geschikt zijn om 
tijdig en ter zake doend ingrijpen te garanderen; daarbij mag niet de kracht worden 
onderschat, die kerkelijke gemeenschappen in het bijzonder tonen, wanneer zij zijn 
verenigd in gebed en broederlijk samenzijn.   
  
Ten tweede dienen wij te werken aan de integratie van kinderen en jongeren die 
migrant zijn. Zij zijn volledig afhankelijk van de wereld van de volwassenen. De 
schaarste aan financiële middelen verhindert vaak de invoering van passend beleid, 
gericht op ondersteuning en opname. In plaats van de sociale integratie van 
migrantenkinderen of programma's voor veilige repatriëring onder begeleiding te 
steunen, probeert men eenvoudigweg de toegang van migranten aan banden te leggen, 
waardoor als resultaat illegale netwerken worden bevorderd; dan wel worden 
immigranten naar hun land van herkomst teruggebracht zonder enige zorg voor hun 
welzijn. De situatie van migrantenkinderen wordt verslechterd wanneer hun status niet 
is geregeld of wanneer zij worden geworven door criminele organisaties. In zulke 
omstandigheden worden zij meestal naar detentiecentra gezonden. Omdat zij geen geld 
hebben om een boete of de terugtocht te betalen, is het voor hen niet ongebruikelijk, dat 
zij voor lange periodes worden opgesloten, blootgesteld aan verschillende vormen van 
misbruik en geweld. In deze gevallen moet het recht van staten, om 
migratiebewegingen te controleren en het algemeen welzijn van het land te 
beschermen, worden bezien in samenhang met de plicht de situatie van kind-migranten 
op te lossen en te regelen. Met een volledig respect voor hun waardigheid moet worden 
gepoogd aan hun noden tegemoet te komen, wanneer zij alleen zijn. Even zozeer moet 
worden gepoogd tegemoet te komen aan de noden van hun ouders, dit ten gunste van 
heel het gezin.  
Van fundamenteel belang is de aanvaarding van passende nationale maatregelen en 
wederzijds overeengekomen samenwerkingsplannen tussen de landen van oorsprong 
en bestemming, dit met de bedoeling de oorzaken van gedwongen emigratie van 
minderjarigen weg te nemen.  
  
 



 

 

Ten derde doe ik een oprecht beroep op allen, dat lange-termijn oplossingen worden 
gezocht en aangenomen. Want dit is een complexe problematiek: het probleem van 
migrantenkinderen moet bij de bron worden aangepakt. Oorlogen, schendingen van 
mensenrechten, corruptie, armoede, verstoord ecologisch evenwicht of milieurampen: 
het zijn allemaal oorzaken van dit probleem. Kinderen zijn de eerste slachtoffers, soms 
door mishandeling, door ander lichamelijk geweld en bovendien door morele en 
psychologische agressie, die vrijwel altijd niet te helen littekens achterlaten.  
  
Daarom is het absoluut noodzakelijk dat de oorzaken, welke de landen van herkomst in 
gang zetten, worden aangepakt. Als eerste stap vereist dit de inzet van de gehele 
internationale gemeenschap om de conflicten en het geweld uit te bannen, die mensen 
dwingen om op de vlucht te slaan. Vervolgens dienen toekomstgerichte visies te 
worden ontwikkeld, die geschikt zijn om toepasselijke programma's voor die gebieden 
aan te bieden, die door zeer ernstig onrecht en destabilisatie worden getroffen: dit, 
opdat toegang tot echte ontwikkeling voor iedereen kan worden gegarandeerd. Een 
dergelijke ontwikkeling dient het welzijn te bevorderen van jongens en meisjes, die de 
hoop van de mensheid zijn.  
  
Tenslotte wil ik mij richten tot u, die aan migrantenkinderen en migrantenjongeren 
begeleiding geeft: zij hebben uw kostbare hulp nodig. Ook de Kerk heeft u nodig en 
ondersteunt u in de door u zo edelmoedig gegeven zorg. Word niet moe om moedig het 
Evangelie te beleven, dat u oproept de Heer Jezus te herkennen en te verwelkomen te 
midden van de kleinsten en meest kwetsbaren.  
  
Alle migrantenkinderen, hun gezinnen, hun gemeenschappen en u die dichtbij hen staat 
vertrouw ik toe aan de bescherming van het Heilig Huisgezin van Nazareth. Mogen zij 
waken over ieder van hen op hun tocht en hen begeleiden. Met mijn gebeden, verleen 
ik u gaarne mijn Apostolische Zegen.  
 
 
Vanuit het Vaticaan, 
8 september 2016. 
 
Franciscus. 
 
 
 

(redactionele bewerking: Peter Vrancken) 
 
 
 
 

 

H. Maria Parochie Walcheren 
 

Een vitale geloofsgemeenschap! 
 

 



 

 

Afscheidsviering van Peter van Hecke 

zaterdag 7 januari 2017 vond de afscheidsviering plaats voor Peter van Hecke in 

de Gertrudiskerk in Bergen op Zoom in aanwezigheid van familie, vrienden en 
collega’s. 
 
 
Tekst: Han Bleyenbergh 
 
 
 
Ook waren er vele bekenden uit parochies in Brabant en Zeeland  -waar Peter heeft 
gewerkt-  en vertegenwoordigers van andere kerken. Peter van Hecke overleed thuis in 
Halsteren op 30 december 2016, na een slopende ziekte. Het was een viering met een 
persoonlijk karakter, geheel afgestemd op de wensen van Peter. Voorganger in de 
viering was Jan Brok, een persoonlijke vriend. 
 
De muzikale omlijsting werd verzorgd door een gelegenheids-ensemble (kwintet) dat 
Keltische muziek ten gehore bracht, Israëlische- en Taizéliederen zong en de kerkzang 
begeleidde. Er was ruimte voor gesproken bijdragen uit de kring van zijn vrienden, de 
familie en de kring van de kerk. 
 
Jan Brok beschreef Peter van Hecke als een man die bovenal priester was, zijn leven in 
dienst had gesteld van de gemeenschap met vooral in de eerste jaren van zijn loopbaan 
naast het parochiewerk zorg voor de catechese. Hij had een groot Godsvertrouwen en 
droeg dat ook uit. Er werd gelezen uit het evangelie van Johannes ( 14: 1-6, 23-27). 
,,Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij. In het huis van mijn Vader zijn 
veel kamers (…).’’ 
 
Vincent Schoenmakers, tot voor enkele jaren vicaris-generaal van het bisdom van 
Breda, sprak als vertegenwoordiger uit de kerkelijke kring, als oud-collega en als 
persoonlijke vriend. 
 

 

 
Na de absoute werd Peter van Hecke 
uitgeleide gedaan met het lied: ,,De 
Steppe zal bloeien’’ van Huub 
Oosterhuis. Het lied van de opstanding 
naar Jesaja 35. 
 
Later die dag was er een korte 
herdenking in de aula van het 
crematorium aan de Mastendreef in 
Bergen op Zoom. De vele aanwezigen 
konden aan het eind van deze 
bijeenkomst persoonlijk afscheid van 
hem nemen. 

 
In de eerstvolgende editie van Getijden, het parochieblad van de H. Maria 
Parochie Walcheren, zal een meer uitgebreid verslag worden geplaatst van de 
afscheidsviering met een korte biografie van Peter van Hecke. 



 

 

 
   
Raad van Kerken 
       Middelburg 
 
 
 

Ontmoeting met de Yildirim Beyazit Moskee 

Op 21 april 2016 hebben Imam Omar Kobine Layame, aartsbisschop Dieudonné 

Nzapalainga en ds. Nicolas Guérékoyame Gbangu, leiders van de verschillende 
religieuze gemeenschappen in de Centraal Afrikaanse Republiek, de Freedom 
Award voor de Vrijheid van Godsdienst in ontvangst genomen. 
 
Het bestuur van de I.S.N Yildirim Beyazit Moskee, de Joodse Gemeente Zeeland en de 
Raad van Kerken in Middelburg hebben de laureaten ’s avonds ontvangen in de 
Koorkerk in Middelburg en daarbij gezamenlijk het volgende verklaard: 
 
Als religieuze gemeenschappen zetten we ons in voor een open samenleving, die wordt 
gekenmerkt door saamhorigheid. Wij delen het verlangen naar gerechtigheid en vrede 
in de omgang van mensen met elkaar. 
Met goede en respectvolle informatie over de verschillende religieuze tradities en 
culturen leveren wij een bijdrage aan het afbreken van muren van onbegrip en angst. 
Wij verzetten ons tegen een samenleving waarin mensen tegen elkaar worden 
uitgespeeld in een ‘wij’ en ‘zij’. 
 
Om de religieuze traditie en cultuur van de Islam beter te leren kennen zijn we, bent u, 
van harte uitgenodigd op dinsdag 24 januari 2017 om 19.30 uur in de Yildirim 
Beyazit Moskee aan ’t Zwin in Middelburg. Na een introductie volgt een rondleiding, 
waarbij u al uw vragen kwijt kunt. In een gezamenlijke afsluiting kunnen de eventueel 
laatste vragen gesteld worden. Het bestuur van de Moskee ziet uit naar uw komst. Wij 
hopen dat velen gevolg geven aan deze uitnodiging. 
 
Vooraf aanmelden 
Om enigszins een idee te hebben hoeveel personen aanwezig zullen zijn, graag even 
een berichtje naar rvkmiddelburg@zeelandnet.nl  
 
 
 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 
 

 



 

 

Bijbelse taal moeilijk en ouderwets? 

Vaak wordt gedacht dat de taal van de Bijbel ons niet meer eigen is: te moeilijk, 

te ouderwets. Maar is dat wel het geval? 
 
 
Tekst en foto: Nicolette Meulenbroek 
 
 
Heel veel spreekwoorden en uitdrukkingen die wij in het dagelijks spraakgebruik 
kennen, vinden hun oorsprong in de bijbel. Alleen: wij herkennen die oorsprong vaak 
niet. 
 
Om daar wat bij te helpen zijn in de vitrinekast in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in 
Middelburg afbeeldingen te zien van een groot aantal uitdrukkingen dat rechtsreeks aan 
de bijbel is ontleend. Om het gemakkelijk te maken, staan de vindplaatsen in de bijbel 
erbij. 
 
Ga er eens naar kijken. U zult versteld staan hoe levend de taal van de bijbel is! 
 
 
 

 
  
 
 



 

 

Gebedsontbijt sluit Week van Gebed af 

Ter afsluiting van de Week van Gebed om eenheid onder de christenen (15 tot 

22 januari 2017) organiseert het Leger des Heils aan Het Zwin 1 in Middelburg op 
zaterdagochtend 21 januari een interkerkelijk gebedsontbijt. Het thema van de 
gebedsweek is 'Jouw hand, mijn glimlach' (n.a.v. 2 Korintiërs 5:14-20).  
 
Het gebedsontbijt begint om 9.00 uur met een korte opening en eenvoudig ontbijt. 
Aansluitend zingen, danken en bidden we  -zachtjes of hardop-   in diverse blokjes. Om 
10.30 uur sluiten we het gebedsontbijt met een lied van samenzang en een zegenbede. 
Leden van alle kerkelijke gemeenten zijn welkom om mee te bidden.  
 
 
Opgave en informatie 
Telefonisch via 06-51217659 
 
of 
 
Per e-mail: korps.walcheren@legerdesheils.nl. 
 
 
 
 
 

Caritascollecten in januari 

Afgelopen zondag, 8 januari, is weer in onze parochiekerken de maandelijkse 

collecte voor Caritas gehouden. 
 
De Caritascollecte in de H.H. Petrus en Pauluskerk in Middelburg heeft een bedrag van 
€.170.25 opgebracht. In de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen werd €  141.42 
ingezameld. 
 
Hartelijk dank aan alle gevers. 
 
 
 
 
 

 

Welkom in Middelburg….. 

Een parochiaan uit Vlissingen, vele tientallen jaren vrijwilliger binnen de 

parochie, zal zich de afscheidsbijeenkomst van Bernard van Lamoen in de H.H. 
Petrus- en Pauluskerk in Middelburg nog lang herinneren. 
 
Hij had weliswaar (zoals het hoort) keurig de parkeermeter gevuld (tarief € 2,30 per 
uur!) maar kreeg desondanks van onverbiddelijke gemeentelijke handhavers een 
bekeuring van € 99.00. De reden: de auto stond niet precies binnen het parkeervak…… 
 

 



 

 

 

 
 
■ Zondag 15 januari (19.00 uur)

Oecumenische viering in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in de internationale 
gebedsweek voor de eenheid van de kerk (15-22 januari 2017). Voorgangers zijn 
pastoraal werkster Ria Mangnus en ds. Ineke de Feijter van de Koorkerk. 

 
■ Woensdag 18 januari (19.00 uur)

Weekviering in de kapel van de H.H. Petrus- en Pauluskerk in het kader van de 
internationale gebedsweek voor de eenheid van de kerken. 

 
■ Donderdag 19 januari (17.00 uur)

Nieuwjaarsbijeenkomst vicariaat Middelburg in ’s Heerenhoek. U las hier meer 
over in de vorige nieuwsbrief. 

 
■ Vrijdag 20 januari (13.00 uur)

Coventrygebed in de Nieuwe Kerk aan de Groenmarkt 12 in Middelburg in het 
kader van de internationale gebedsweek voor de eenheid van de kerken. 

 
■ Zaterdag 21 januari (09.00 uur)

Gebedsontbijt in het gebouw van het Leger des Heils, Zwin 1, Middelburg in het 
kader van de internationale gebedsweek voor de eenheid van de kerken. Voor 
opgave: telefoon 0118 - 615247 of 06 10189305. 

 
■ 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). 

 
■ Zaterdag 4 februari (19.00 uur)

Pastoraal werker Bernard van Lamoen wordt gepresenteerd tijdens een 
feestelijke eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouwekerk, Kade 23 in 
Roosendaal. Hoofdcelebrant is vicaris drs. Paul Verbeek. Tijdens deze viering zal 
ook pastoor Ronald van Bronswijk worden geïnstalleerd. 

 
 
 

 
 

Van wat we krijgen kunnen we bestaan, 
maar van wat we geven kunnen we leven!! 



 

 

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 foto’s 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 een groot aantal foto’s berust namelijk auteursrecht. 
De digitale nieuwsbrief van de H. Maria Parochie Walcheren wordt verspreid door bureau 
Creatieve Communicatie Zeeland. 
 

 


