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N8vdN8 in de Petrus- en Pauluskerk: mooi en sfeervol 

Het was weer een mooie, sfeervolle aangelegenheid. 

Tekst: Nicolette Meulenbroek 

Storm, duisternis en rumoer buiten, maar kaarsjes, ingetogenheid en rust binnen. 
Zachte Gregoriaanse muziek op de achtergrond. Mensen gingen zitten en bleven een 
tijdje luisteren naar de muziek en genoten van de kaarsjes en van de sfeer. Wij hebben 
621 mensen geteld en toch was het rustig. 

 

H.H. Petrus- en Pauluskerk, zaterdagavond. Foto: Jan Poortvliet 



 

 

Koorkringen komen  bijeen in Domburg 

Voor de eenentwintigste keer organiseren de Gezamenlijke Koorkringbesturen 

in Zeeland, Koorkring Zeeuwse Eilanden en Koorkring Zeeuws-Vlaanderen, dit 

jaar op zaterdag 11 november de studiedag Contactdag Zeeland.  

Het thema van de studiedag dit jaar is: 'Door de wereld gaat een woord'. Het is de titel 

van een lied van tekstschrijver Jan Wit (1914-1890). Maar het is ook een realiteit vanuit 

ons gelovig zijn. Het Woord dat ons vanuit de heilige Schrift wordt aangereikt en 

waarmee we uitgezonden worden in de wereld. 

Een voorbeeld daarvan is het Evangelielied. Wanneer het Evangelie wordt voorgelezen 

worden al onze zintuigen gemobiliseerd. We gaan recht staan, we gebruiken kaarsen 

en wierook. We gaan met eerbied om met het Woord van de Heer. Het zijn woorden die 

ons richting geven, ze zijn vol van wijsheid. Die woorden gevat in een lied laten ons dan 

door de wereld gaan.  

Daarnaast besteden we ook aandacht aan composities van pater Piet van der Aart. 

Toen hij op 21 maart jongstleden overleed, liet hij een groot muzikaal oeuvre na. 

Organist Marcel Mangnus leerde pater Piet van dichtbij kennen. In het artikel over 

de muzikale erfenis van pater Piet op deze website kunt u meer over hem en zijn werk 

lezen. 

De studiedag begint om 10.00 uur, maar vanaf 09.30 uur bent u welkom voor een kopje 

koffie of thee. Om 12.00 uur is de lunch. Het middagprogramma begint om 12.45 uur. 

Om 14.30 uur is er weer een korte pauze en we besluiten om 15.00 uur de dag met een 

afsluitende viering, die voor iedereen toegankelijk is. 

Opgave 

* Contactdag Zeeland, Mgr. de Backerestraat 5  4529 GR  Eede; 

* per e-mail: contact.zeeland@skynet.be; 

* via de website: www.koorkringzeeuws-vlaanderen.eu en ga vervolgens naar 

'contact'. De bijdrage van € 15,00 (lunch en koffie inbegrepen) dient u, gelijktijdig met de 

inschrijving, over te maken op IBAN NL61 INGB 0006 7074 42 ten name van 

Contactdag Zeeland, Hoogvogelstraat 5  4515 BD  IJzendijke. Indien één persoon zorg 

draagt voor de aanmelding van meerdere deelnemer(ster)s, dan ook graag hun naam 

en adres bij de aanmelding doorgeven. 

Locatie: Badhuisweg 4  Domburg 

/content/2017/08/Muzikale-erfenis-pater-Piet-van-der-Aart
http://www.koorkringzeeuws-vlaanderen.eu/


 

 

Willibrordzondag 2017: Hervorming vandaag 

,,Het zal u niet ontgaan zijn dat in dit jaar op het terrein van de oecumene er veel 

aandacht is voor het feit dat het 500 jaar geleden is dat Maarten Luther zijn 95 
stellingen in de openbaarheid bracht en daarmee een begin gaf aan wat later de 
Reformatie zou gaan heten.’’ 

Per brief nodigde diaken Egbert 
Bornhijm, bisschoppelijk gedelegeerde 
voor oecumene, pastorale teams uit om 
aandacht te besteden aan 
Willibrordzondag. 

Parochies ontvingen reeds het nodige 
materiaal om het belang van oecumene 
en de rol van de R.-K. Kerk daarin te 
onderstrepen. Speciaal voor pastorale 
beroepskrachten is er liturgisch 
materiaal dat zij kunnen gebruiken ten 
behoeve van viering van de zondag van 
5 november. Het materiaal sluit aan bij 
een tekst uit het evangelie (Matteüs 23, 
8): ,,Gij hebt maar één Meester en gij zijt 
allen broeders (en zusters).’’ 

 

De collecte op Willibrordzondag is bestemd voor het werk van de Katholieke Vereniging 
voor Oecumene die door middel van publicaties, dienstverlening en vorming de 
oecumenische samenwerking bevordert. ,,Ik wil deze collecte van harte bij u 
aanbevelen, opdat de oecumenische belangstelling vanuit onze kerk gestimuleerd mag 
blijven worden,’’ aldus Egbert Bornhijm. 

Voor meer informatie www.oecumene.nl 

 

Bron: nieuwsbrief Bisdom van Breda 

Redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 

 

 

 

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

 

http://www.oecumene.nl/


 

 

 

Bisdom Magazine: Je bent welkom in de kerk (download) 

Het Bisdom Breda en het Bisdom ’s-Hertogenbosch verspreiden een speciaal 

Bisdom Magazine vanwege de Brabantse Open Kerkendag (26 november 2017). In 
het blad heten de beide bisschoppen en de Commissaris van de Koning de lezer 
welkom. 

 

Mgr. Liesen: ,,Het kerkgebouw is de 
plaats waar parochianen samenkomen 
om op zondag de eucharistie te vieren, 
maar ook de plaats van waaruit ze 
vertrekken. De laatste woorden van elke 
viering zijn: ‘Gaat nu heen in vrede.’ De 
vrede die we vieren, die we van Christus 
hebben ontvangen, dragen we uit. En 
daarom is het kerkgebouw niet een 
gesloten gebouw, maar een open 
gebouw.’’ 
 
Het magazine is een ‘dubbelnummer’. 
Het eerste deel van het blad heet 
bezoekers welkom en beschrijft wat er in 
het kerkgebouw te zien is. Het tweede 
deel is speciaal bedoeld voor parochies. 
Dit beschrijft onder meer de visie van de 
bisschoppen. Het is daarbij niet alleen 
het kerkgebouw dat mensen kan raken 
met schoonheid , maar zeker ook het 
getuigenis dat uitgaat van de levende 
gemeenschap. 

Download het Bisdom Magazine 
 
 

  
Aanmelding Jongeren Kerstgala Utrecht 

Het was vorig jaar een groot succes. Op veler verzoek organiseert het JPU 

(Jongerenplatform Aartsbisdom Utrecht) daarom op zaterdag 16 december a.s. 
wederom een spetterend Kerstgala in de Utrechtse binnenstad. 
De avond begint om 19.45 uur met een Eucharistieviering in de kathedraal. Aansluitend 
gaat de feestzaal in het Bonifaciushuis open. 
Specifieke informatie 
Voor wie:            Jongeren tussen 16-35 jaar 
Wanneer:           Zaterdag 16 december vanaf 19.45 uur 
Waar:                 St. Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36 / 
                           Bonifaciushuis, Nieuwe Gracht 61 te Utrecht 
Dresscode:        Gala (heren: jasje-dasje - dames: jurk) 
Kosten:               € 7,50 p.p. (twee drankjes en hapjes inbegrepen) 
Aanmelden:        via e-mail jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl 
 
Wie eerst komt, eerst maalt (max. 100 kaarten). 

https://www.bisdomvanbreda.nl/wp-content/uploads/2017/10/2017-3_MAGAZINE_Open_Kerkendag_Breda-sHertogenbosch.pdf
mailto:jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl


 

 

 

 
 
 
■ Woensdag 8 november (14.00-16.00 uur) 

Marianne Vermeulen geeft in Hof van Buren in Middelburg (Oranjelaan 17-19) 
een lezing over Assisi en Ravenna. U las hier meer over in onze vorige 
nieuwsbrief. 

 
■ Zaterdag 11 november (vanaf 09.30 uur) 

Contactdag Zeeuwse koorkringen in de Willibrordkapel in Domburg. (Lees hier 
meer over elders in deze nieuwsbrief). 

 
■ Zaterdag 25 november 

Werkdag catechese in ‘s Heerenhoek. U las hier meer over in onze vorige 
nieuwsbrief. 

 
■ Maandag 11 december 2017 

Vandaag vindt voor de parochianen uit de parochiekern Middelburg, die 70 jaar 
en ouder zijn, de jaarlijkse Adventsbijeenkomst plaats in de H.H. Petrus- en 
Pauluskerk in Middelburg. De uitnodiging daarvoor ontvangen de senioren in 
november. Plaats deze datum alvast in uw agenda. In een van de komende 
nieuwsbrieven leest u hier meer over. 

 
 
■ Woensdag 28 maart 2018 mei (19.00 uur) 
 Chrismaviering in Roosendaal. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vrijheid bestaat uit het 
erkennen van grenzen!! 

 



 

 

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 
pastores@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 10 november 
2017! 
 
 
 
DISCLAIMER NIEUWSBRIEF 
Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder medewerkers, parochianen 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. Kopij uitsluitend aanleveren in Wordformaat! 
Wilt u in ieder geval altijd uw naam en telefoonnummer vermelden, zodat we in voorkomend geval 
contact met u kunnen opnemen? Inzenden kan tot donderdagavond (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. 
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