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Zeeuws pleidooi voor basisinkomen 

De Raad van Kerken in Zeeland pleit voor de invoering van een basisinkomen 

voor iedereen. 
 
In een brochure legt het sociaal-ethisch beraad van de Raad uit hoe men zich zo' n 
basisinkomen voorstelt. Onder een basisinkomen verstaat men 'een individuele, 
onvoorwaardelijke toelage voor iedereen, arm of rijk, jong of oud, werkloos of 
overwerkt'. 
 
Het geld dat je periodiek ontvangt zou genoeg moeten zijn om van te overleven en je 
mag zelf weten wat je ermee doet. De enige voorwaarde is, kort samengevat vanuit 
een pleidooi van Rutger Bregman, dat je hart klopt, dus dat je mens bent. Het idee is 
in het verleden trouwens ook al wel eens naar voren gebracht door vermaarde 
denkers, van dominee Martin Luther King tot econoom Milton Friedman. En in 
Finland hebben ze in bescheiden omvang iets dergelijks ingevoerd. 
 
Rutger Bregman pleit voor de invoering van het basisinkomen, omdat het huidige 
systeem gekoppeld aan de arbeidsmarkt en de toegenomen inzet van machines niet 
meer werkt. De systematiek van een basisinkomen is rechtvaardiger dan het oude 
systeem, omdat de welvaart voor het grootste deel niet meer afhankelijk is van eigen 
inspanningen, maar van technologie, instituties en zaken die van voorouders zijn 
doorgegeven. Het basisinkomen helpt om deze gift eerlijker te verdelen. 
 
Onder de andere aanpak gaat ook een bepaald mensbeeld schuil. 'Het lijkt dat we 
ons mensbeeld moeten bijstellen en de omslag moeten maken van een 
verzorgingsstaat, die gebaseerd is op wantrouwen, naar een samenleving gebaseerd 
op vertrouwen'. 
 

Lees verder op de volgende pagina 
 



 

 

Ontsporing samenleving 
Aanleiding om het thema aan te reiken ligt in de ontsporing van de samenleving, 
aldus de Zeeuwen. Met mensen als Raf Jansen en Rutger Bregman spreekt het 
Zeeuwse Beraad over precarisering. Het gaat dan om zaken als afbraak van de 
verzorgingsstaat, economisering van de zorg, toename van flexbanen, robotisering, 
verdwijnen van de morele bedding van de economie, verlies aan collectiviteitsgevoel, 
globalisering en andere ontwikkelingen. 
 
De Zeeuwse Raad adviseert de kerkelijke gemeenschap het thema tijdens een 
gespreksavond verder te bespreken en eventueel eigen bezittingen (gronden en 
gebouwen) mogelijk als nieuwe 'commons' te gebruiken. 
 
Minisymposium 
Het boekje vloeit voort uit een minisymposium dat eerder werd gehouden. Dat 
symposium had als titel 'Naar het einde van de armoede'. Sprekers waren toen Raph 
Jansen, socioloog bij de Sociale Alliantie en wethouder voor Groen Links in Helden, 
als ook Rutger Bregman, historicus en correspondent van het digitale medium De 
Correspondent. ,,Als we de hier gepresenteerde analyse van het probleem goed 
bestuderen’’, zegt Peter Geene, voorzitter van het Zeeuws Sociaal-Ethisch Beraad, 
,,kan dit de motivatie voor een veranderingsproces stimuleren.’’ 
 
De brochure is gratis verkrijgbaar bij het secretariaat van de Raad van Kerken in 
Zeeland. Voor contact: raadvankerkenzld@gmail.com. Wilt u een digitale versie 
ontvangen? Stuur dan een mailtje met ‘Gratis geld’ in de onderwerpregel naar 
nieuws@rkwalcheren.nl. U ontvangt het dan omgaand van ons. 
 

 
Foto: fragment van het omslag om de uitgave 'Gratis geld. Naar het einde 
van de armoede. Een voorstel' van het Zeeuws Sociaal-Ethisch Beraad



 

 

Bruggen bouwen…   jeugdcentrum in Mejicanos 

Van Aswoensdag tot Pasen voert Vastenactie campagne voor projecten in 

ontwikkelingslanden. 
 
Dit jaar steunt de H. Maria Parochie Walcheren een project in San Salvador. San 
Salvador is de meest gewelddadige stad ter wereld. Een aantal katholieke 
organisaties slaat de handen ineen en werkt aan veilige eilanden in deze zee van 
geweld. Eilanden van hoop en vrede! 
 
Vastenactie wil geld ophalen voor drie grote projecten: 
► Een jeugdcentrum in Apopa 
► Een sociaal centrum in Mejicanos  
► Een jeugdcentrum in Mejicanos  
 
Elke week vertellen we over een van deze projecten! 
Deze week: Jeugdcentrum Mejicanos 
 

 
 
Vorige week lazen we over het sociaal centrum in Mejicanos en de week ervoor over 
het jeugdcentrum in Apopa. In Mejicanos is nog geen jeugdcentrum zoals in Apopa. 
De wens daarvoor is er wel. Vrijwilligers gaan nu de scholen langs en geven lessen 
‘vreedzaam samenleven’ in de klassen. Dat dit effect heeft, vertelt directrice Sara 
Pacheco Ortiz van de Colonia San Simon: “Voordat de vrijwilligers hun lessen 
kwamen geven, hadden we grote problemen met de kinderen. Ze waren agressief en 
gebruikten grove taal. En als je bij de ene groep hoorde, was je automatisch de 
vijand van kinderen uit een andere groep. De vrijwilligers kwamen met de kinderen 
werken en het verschil is levensgroot: de kinderen hebben meer respect voor elkaar, 
werken samen en zijn veel minder agressief.” Ook de kinderen zijn enthousiast over 
de lessen ,,Het is vaak voor het eerst dat iemand belangstelling voor ze heeft. Veel 
kinderen leven in moeilijke omstandigheden en hun ouders hebben de handen vol 
aan zichzelf. Voor de kinderen is het heel emotioneel te ervaren dat iemand echt 
aandacht voor ze heeft. Dat biedt veel ruimte om met ze te werken. Met een eigen 
centrum hebben we daarvoor natuurlijk veel meer mogelijkheden.’’ 
 
Met het Vastenactie-project wil men ‘bruggen bouwen’ tussen mensen, met name 
jonge mensen in Mejicanos en Apopa. Vanwege de situatie in San Salvador leven de 
mensen gescheiden van elkaar. Men werkt aan preventieprogramma’s om geweld te 
voorkomen, maar ook aan programma’s waarin jongens en meiden samenwerken. 
Men maakt gebruik van programma’s die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld en men 
leert ze aan staf en de vrijwilligers van de partners. 



 

 

Eilanden van hoop 
Op die manier worden ‘eilanden van hoop’ gecreëerd en van daaruit kunnen de 
inzichten zich in de gemeenschap verspreiden en wordt de jeugd een ander 
perspectief gegeven. Onze grootste wens is dat er vrede komt in San Salvador, maar 
vrede betekent dat je in beweging moet komen; werken aan vrede vraagt iedere dag 
inspanning. Boven alles willen we daarom kracht, hoop en een sterk geloof creëren 
in de mensen; geloof dat we dingen kunnen veranderen en dat het beter kan worden, 
dat een andere samenleving nog altijd mogelijk is en dat we ondanks alles, een goed 
leven kunnen hebben met elkaar. 

Bron: vastenactie Nederland 

 
 
 

 
Steunt u ons Vastenactieproject via Vastenactie Heilige Maria Parochie 

Walcheren 
IBAN NL84 INGB 0006 0514 05? Hartelijk dank voor uw gift ! 

 

 
 
Volgende week: De Mara’s 
 

 
 
 
 
 
Caritascollecten april 

Zoals gebruikelijk is er in het eerste weekeinde van april gecollecteerd voor 

Caritas. 
 
De Caritascollecte gehouden op 
zaterdag 1 april jl. in Zorgcentrum Ter 
Reede in Vlissingen ten bate van het 
Noodfonds Vlissingen heeft 
opgebracht € 31.65. 
 
De Caritascollecte van 2 april heeft in 
de H.H. Petrus- en Pauluskerk in 
Middelburg € 187.65 opgebracht. In de 
Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen 
werd € 178.75 ingezameld. 
 
 
Hartelijk dank hiervoor! 
 

 
Foto: © Peter Vrancken



 

 

De wissel is (met vertraging) genomen – God zij dank (en 
jullie ook)! 

Het was een zeer turbulent einde van 2016 en begin van 2017 voor mij. 

Uitgerekend op de dag dat ik de nieuwe arbeidscontracten tekende in Roosendaal,  
half december, voelde ik eind van de middag een duizeling tijdens het wandelen. 
In de nacht die daarop volgde kreeg ik een zware aanval van wat later bleek 
(gelukkig slechts!) een ontsteking in het evenwichtsorgaan te zijn. Het maakte dat ik 
plotseling in het ziekenhuis lag en de drukke opruim- en inpakwerkzaamheden moest 
staken. 
 
Wéér in de ziektewet (pfff) met een stille overgang van de oude naar de nieuwe 
werkgever… De nieuwe baan was ik zo graag anders begonnen, voor mijn gevoel 
begon het dus niet! Ternauwernood kon mijn reeds geplande afscheid, half januari, 
toch doorgang vinden. 
 
Maar ik was (nog) moe en kon mijn lezing (waaraan ik uiteraard al in november 
begonnen was) wel inkorten, maar niet meer opnieuw kritisch nakijken (op 
herhalingen bijvoorbeeld), blij als ik was dat ik het allemaal net rond had gekregen. Ik 
wilde nog één keer mijn ei leggen - en dat mocht. 
 
 
Er waren heel veel mensen gekomen, 
maar die hadden (denk ik toch) wat 
anders verwacht. Wie nog verder 
moest die middag, vertrok weer zonder 
mij de hand te kunnen schudden (sorry 
daarvoor…). 
 
Kachel gestopt 
Ik praatte maar en praatte maar en 
ging mijn hele PowerPoint door over 
‘EEN GOD DIE ONS LIEFHEEFT’. De 
kern van het geloof dat ik hier ruim 19 
jaar had mogen delen met zo velen. 
Het was echt heel fijn voor mij, maar 
ietsje minder voor degenen die in de 
kerk zaten en wél merkten dat de 
kachel al gestopt was – zelf voelde ik 
dat pas toen ik uiteindelijk ging zitten 
om te worden toegesproken. 
 

 
  Foto: © Peter Vrancken 

 
Dank jullie allemaal! Dank voor het komen, dank voor het weglopen (en je presentje 
aan een ander meegeven), dank voor die brief, dat mailtje, die kaart als je niet kon 
komen, onverwachte dingen, dank voor het blijven tot het eind en voor de grote, 
grote hartelijkheid en welwillendheid en overdadige goedheid die daarmee over mij 
werd uitgestort. Dat alles koester ik. 



 

 

Werkkamer 
Enkele weken geleden verhuisde ik mijn werkkamer op de pastorie van Middelburg 
naar Roosendaal. Vorige week is de olijfboom die ik cadeau kreeg in zijn nieuwe pot 
(ook cadeau) geplant op ons balkon. Op de dag dat ik dit schreef, las ik in een van 
mijn nieuwe boeken (ja, ook nog boekenbonnen gekregen…) over LOSLATEN EN 
THUISKOMEN. Om mijn eigen woorden hier in te beperken, neem ik daaruit een 
gedeelte over: 
 
 
 
V E R H U I Z E N 
 
Waarde bisschop, 
Loslaten is steeds een beetje sterven. (…) Daar moest ik allemaal aan denken toen 
ik las dat bij u alles in het teken staat van verhuizen. Zelf vind ik het moeilijk om 
spullen die je dierbaar zijn geworden te selecteren en vaak ook weg te gooien. 
Toen we vorig jaar op het werk de overgang meemaakten naar een flexibele 
organisatie die geen vaste plekken meer kent, moest ik afscheid nemen van mijn 
kamer (…). Toen dat allemaal door mijn handen ging, had ik het gevoel dat mijn 
leven in sneltreinvaart aan mij voorbij trok. Ik werd daar weemoedig van, ook al was 
er meer dan de nostalgie en het vervagen van de herinneringen. Ik denk dat er bij het 
loslaten van spullen ook iets anders gebeurt. 
 
Mijn oude kamer op mijn werk was als een tweede huis. Een mens heeft blijkbaar 
een veilige en herkenbare buitenkant nodig om bij de binnenkant van de ziel te 
komen. Zonder uiterlijke bescherming kan er geen innerlijke bron stromen. 
Daarom had ik het zo moeilijk met die verhuizing op het werk. 

Leo Fijen, brief 2 
 
Goede Leo, 
Verhuizen betekent loslaten van een goed thuis en dierbare mensen en dat is 
inderdaad een beetje sterven. De afgelopen weken heb ik ook momenten van 
weemoed en nostalgie gekend. Het bekende is goed en het onbekende moet nog 
goed worden. De komende verhuizing doet mij opnieuw beseffen dat wij mensen, als 
wij onze maskers wegdoen, uitermate kwetsbaar zijn. Ik kan mij dan ook herkennen 
in jouw spreken over hulpeloosheid en angst. Verhuizen en een nieuwe baan staan 
niet voor niets hoog op de stresslijst. Toch voel ik mij op dit moment redelijk sterk. 
 

Mgr. Gerard de Korte, brief 2 
 
Uit: Mgr. De Korte en Leo Fijen, Loslaten en thuiskomen - een bewogen jaar in brieven. 
Uitgeverij Adveniat, Baarn 2016 (bladzijde 25/32) 

 
 
Zinnen die ik zo letterlijk na kan zeggen, die mij raken omdat ze goed verwoorden 
waar ik doorheen ben gegaan. Inmiddels ben ik (eerst een tijd gedeeltelijk, maar nu 
volop) bezig in mijn twee Roosendaalse banen. Ik heb er zin in. Alle eerste contacten 
zijn fijne ontmoetingen. Dat belooft (weer) wat! 
 

Bernard van Lamoen, pastoraal werker 



 

 

Gezocht 

Liefhebbers om ons team te versterken.  Wij verzorgen de bloemen in de H.H.  

Petrus- en Pauluskerk in Middelburg. 
 

 
Het is leuk en dankbaar werk. Je hoeft zeker niet iedere week te komen en we 
regelen de beurt in onderling overleg. 
 
Welkom! 
Het bloementeam 
 
Informatie bij Trees Verwilligen (tverwilligen@zeelandnet.nl) 

 

 
Kinderen maken Palmpaasstokken 

Ter voorbereiding op Palmpasen zullen de kinderen Palmpaasstokken maken: 

 
Middelburg 
Alle  kinderen zijn daarvoor uitgenodigd op : zaterdag 8 april, om 14.00 uur in het 
restaurant van Willibrord,de overburen van de kerk. Voor versiering wordt gezorgd, je 
kunt wat fruit en lekkers meenemen om ook daarmee de Palmpaasstok te maken. 
 
Jullie worden  komende zaterdag-middag in Willibrord verwacht! 
Begeleiding:  D. Blaha en T. Blaha – Gutierez 
 
Vlissingen 
Op woensdag  5 april zijn de kinderen welkom in de pastorie ( Singel 106)  om 15.30 
uur! Neem zelf een houten kruis mee ( behalve de communicanten) en wat fruit en 
lekkers. 
Begeleiding: L. Thiellier 
 



 

 

Kruisweg voormalige Martinuskerk in vitrinekast Vlissingen 

In de vitrine kast van de Onze Lieve Vrouwe kerk is tot eind april de kruisweg 

uit de voormalige Martinuskerk in West-Souburg gesteld. 
 
U wordt uitgenodigd om deze kruisweg te komen bekijken. Vooral parochianen uit 
West- en Oost-Souburg kunnen zich de de kruisweg nog wel herinnerden uit de  
tijd dat ze daar naar de kerk gingen. 
 
U kunt de kruisweg komen bekijken tijdens de reguliere openingstijden van de 
Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. 
 
 

 
Foto: Leo Speckens 



 

 

Mgr. Ernst 100 jaar 

Morgen, zaterdag 8 april, viert mgr. Ernst zijn 100ste verjaardag. Volgens de 

website Catholic Hierarchy is mgr. Ernst de vijfde oudste bisschop ter wereld. 
Mgr. Ernst viert zijn verjaardag in besloten kring. 
 
Wilt u hem een cadeau geven bij zijn verjaardag? Dat kan. De oud-bisschop van 
Breda vraagt graag uw bijdrage voor een project voor ouderenzorg in Oradea in 
Roemenië. Daar spant Caritas Catolica Oradea zich in om ouderen die meer zorg 
nodig hebben een goede oude dag en goede dagelijkse verzorging te geven. De 
Congregatie Alles voor Allen, waar mgr. Ernst woont, heeft al vele jaren contact met 
deze afdeling van Caritas in Roemenië. 
 
Uw bijdrage voor het cadeau voor mgr. Ernst kunt u overmaken op 
bankrekeningnummer NL45 ABNA 0520 3448 04 ten name van Congregatie Alles 
voor Allen, onder vermelding van ‘cadeau mgr. Ernst’ of ‘Project Oradea’. 
  
Levensloop 
Hubertus Ernst werd op 8 april 1917 geboren in Breda als oudste in een gezin van 
drie kinderen. Op 7 juni 1941 ontving hij uit handen van mgr. P. Hopmans de 
priesterwijding. De bisschop benoemde hem tot kapelaan van de H. Petrusparochie 
in Leur. In 1943 ontving hij een benoeming tot conrector van de zusters 
franciscanessen van het Withof te Etten. Hubertus Ernst verhuisde in 1947 naar het 
grootseminarie Bovendonk om daar moraaltheologie te gaan geven. Deze functie 
vervulde hij tot 1957 toen hij directeur werd van de Vereniging van de Catechisten 
van de Eucharistische Kruistocht. 
 
Bisschop De Vet betrok hem bij het bestuur van het bisdom door hem in 1962 tot 
vicaris-generaal te benoemen. Na het overlijden van bisschop De Vet benoemde 
paus Paulus VI Hubertus Ernst tot bisdom van Breda. Op 17 december 1967 werd hij 
tot bisschop gewijd. Mgr. Ernst. was bisschop van Breda van 1967 tot 1992. Bij het 
bereiken van de 75-jarige leeftijd bood hij zijn ontslag aan. Paus Johannes Paulus II 
aanvaardde het ontslag, maar benoemde hem tot apostolisch administrator. In die 
functie bestuurde hij het bisdom tot 26 november 1994 toen bisschop Muskens hem 
opvolgde. Op 7 juni 2016 vierde mgr. Ernst zijn 75-jarig priesterjubileum. 
 
 
Wilt u mgr. Ernst feliciteren? Dat kan via het formulier op deze pagina. 
 

Bron: nieuwsbrief bisdom Breda 
Redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 
 

 

H. Maria Parochie Walcheren 
 

Een vitale geloofsgemeenschap! 
 

 



 

 

      
 
Rouwzorg Regio 0114 nodigt u uit in de 
Truffinozaal van WZC  De Blaauwe Hoeve, 
Truffinoweg 2 in Hulst. 
 

 
             
Kleinkunstenaar en sing-a-song writer met een uitgebreid repertoire, zingt en speelt 
diverse instrumenten. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. 
 
Inschrijven is wel nodig en kan, liefst vòòr 15 april, bij het RZ team: 
Katrien Van de Wiele Beneluxstraat 16 4551 TM    Sas van Gent   
Tel. 06-41322776          kvdwiele@zeelandnet.nl      
 
Fien Martinet   Het Zand 31  4576 CB    Koewacht         
Tel. 0114-364050          l.martinet@kpnplanet.nl                    
 
Maggie Sandkuyl  Poorterslaan 111 4561 ZM    Hulst     
Tel. 0114-315149           msandkuijl@zeelandnet.nl  
 
 
………………………………………………………………………………………………… 
Inschrijfstrookje Voorstelling Adrie Oosterling Rouwzorg Regio 0114  25 april 2017   
 
Naam 
Adres 
 
neemt deel met ………. personen.           
 

 



 

 

 Activiteitenkalender jongerenpastoraat 

Het jongerenpastoraat van het Bisdom Breda heeft een aantal nieuwe 

activiteiten aangekondigd. 
 
,,De diocesane en landelijke activiteiten worden speciaal vóór (en ook door) tieners 
en jongeren worden aangeboden,’’ zegt jongerenwerkster Nina Mertens. 
 
Parochies en contactpersonen jongerenpastoraat worden verzocht de activiteiten 
verder bekend te maken.  
 
,,Het zijn mooie gelegenheden voor jongeren om elkaar bisdombreed te ontmoeten, 
geloofsverdieping op te doen, en de grotere kerkgemeenschap te ervaren. Op 
parochieel niveau zetten mensen zich trouw in voor jongerenactiviteiten of hun 
vormsel-, tiener- of jongerengroep. Hier en daar ontstaat er zelfs een nieuwe 
jongerengroep,’’ signaleert Nina. ,,Dat is mooi en hoopvol om te zien.’’ 
 
Diocesane activiteiten de komende periode 

• Jongerenbedevaart Banneux (Banneux, zaterdag 6 – zondag 7 mei, 16-30 
jaar) 

• Bibliodrama – Theater in de Kerk (Chaam, zaterdag 13 mei, vormselleeftijd-30 
jaar) 

• Paus & Pils Avond (Hoeven, woensdag 5 april, 16-30 jaar) 

• Palmzondag Jongerenviering (Waddinxveen, zondag 9 april, 12-30 jaar) 

• Laaiend Vuur 2e Pinksterdag (Roosendaal, maandag 5 juni, vormselleeftijd-30 
jaar) 

• Landelijke activiteit én tips voor de zomervakantie 

• Weekend III Vormingsweekenden Jong Katholiek (Heiloo, vrijdag 2 – zondag 4 
juni, 16-30 jaar) 

• Europese Life Teen Zomerkamp (Helvoirt, maandag 7 – zaterdag 12 
augustus, 12-19 jaar) 

• VNB Jongerenreis Lourdes (Lourdes, zaterdag 22 – zaterdag 29 juli, 16-30 
jaar) 

 
Meer informatie? 
Meer informatie over de activiteiten is te vinden via de website van het Sint 
Franciscuscentrum, het vormingscentrum van het Bisdom Breda. Of neem per e-mail 
contact op met jong@bisdombreda.nl 
 
 
                     

 

Nieuwsbrief H. Maria Parochie 
 

Als eerste met het laatste nieuws! 
 

 
          



 

 

VIERINGEN IN VERBAND MET PASEN EN PAASTIJD
 
Palmzondag 8-9 april 
Vieringen met wijding van de palmtakjes 
 
Zaterdag 8 april 
10.30 uur Ter Reede (woord- en communieviering) 
17.00 uur  Huize Willibrord (eucharistieviering) 
19.00 uur  Willibrord Domburg (woord- en communieviering) 
 
Zondag 9 april 
10.00 uur  H.H. Petrus en Pauluskerk (eucharistieviering) 
10.00 uur  Onze Lieve Vrouwekerk (woord- en communieviering) 
 
Woensdag 12 april 
19.00 uur Chrismamis in de St. Bavokerk in Rijsbergen 
 
WITTE DONDERDAG 13 april 
17.00 uur  avondgebed in de Onze Lieve Vrouwekerk 
19.00 uur  eucharistieviering in de H.H. Petrus en Pauluskerk 
 
GOEDE VRIJDAG 14 april 
15.00 uur  KRUISWEG in de Willibrordus kapel te Domburg 
15.00 uur  in beide parochiekerken KRUISWEG 
19.00 uur   H.H. Petrus en Pauluskerk: Herdenking van het Lijden van de Heer en 

communie 
 
PAASZATERDAG 15 april 
GEEN viering in Ter Reede 
17.00 uur  avondgebed in de Onze Lieve Vrouwekerk 
21.00 uur  H.H. Petrus en Pauluskerk paaswake 
 
Pasen 16 april 
10.00 uur  eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouwekerk 
10.00 uur  woord en communieviering in de H.H. Petrus en Pauluskerk 
10.00 uur  Duitstalige viering in kapel Domburg 
10.00 uur  eucharistieviering in St. Catharina strandkerk te Zoutelande 
 
Tweede zondag van Pasen (Beloken Pasen)  
Zaterdag 22 april 
10.30 uur  Ter Reede: viering van Beloken Pasen. Iedereen is welkom! 
17.00 uur  Huize Willibrord: woord- en communieviering 
19.00 uur  Willibrord kapel Domburg: woord- en communieviering 
 
Zondag 23 april 
10.00 uur  H.H. Petrus en Pauluskerk: eucharistieviering 
10.00 uur  Onze Lieve Vrouwekerk: woord- en communieviering 
 



 

 

 
 
 
■ Woensdag 12 april (19.00 uur) 
 Chrismamis in de Sint Bavokerk in Rijsbergen. 
 
■ Donderdag 13 april (20.00 uur) 
 Het jaarlijkse televisiespektakel 'The Passion' vindt plaats in Leeuwarden. 
 
■ Donderdag 4 mei (19.00 uur) 

Oecumenische viering van de Raad van kerken Vlissingen in Uitvaartcentrum 
Overtoom Groen in Vlissingen ter gelegenheid van dodenherdenking 2017. 
Voorganger is ds. Ank Muller. 

 
■ Zondag 7 mei (10.00 uur) 

Pastoor drs. Paul de Maat zal in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg 
iconen wijden. Wilt u zelf ook een of meerdere iconen laten wijden? Breng uw 
icoon dan mee naar de eucharistieviering. 

 
■ Zondag 14 mei (10.30 uur) 
 Eerste heilige communie in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. 
 
■ Zondag 21 mei (10.30 uur) 
 Eerste heilige communie in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg. 
 
■ Tot en met 20 augustus

In museum Catharijneconvent in Utrecht is de expositie Maria te bezichtigen. 
Deze tentoonstelling wordt een inspirerende Mariareis door twee millennia, vol 
nieuwe kennis en inzichten over de meest invloedrijke en meest afgebeelde 
vrouw ter wereld. Meer informatie: www.catharijneconvent.nl 

 

 

 

In de nieuwsbrief leest u ook nieuws 
dat u nergens anders leest! 

 
 
 
 

 
 

Verheugt u op het leven, 
het is al later dan u denkt!! 



 

 

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 
t.n.v. H. Maria Parochie 
Walcheren 
 
Vlissingen 
NL28 INGB 0008 0339 29 
t.n.v. H. Maria Parochie 
Walcheren 
 
Bijdrage aan Caritas Walcheren 
NL82 RABO 0117 0296 61

 
 

►De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 14 april 2017! 
 
 
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! De redactie behoudt zich het recht voor om kopij te wijzigen of niet te plaatsen. 
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. 
Aangeboden kopij waarop een embargo rust wordt steeds individueel door de redactie beoordeeld. 
Een opgelegd embargo impliceert niet automatisch, dat dit altijd gerespecteerd wordt. 
De digitale nieuwsbrief van de H. Maria Parochie Walcheren wordt verspreid door P.R. bureau 
Creatieve Communicatie Zeeland. 

 


