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Adventsviering ouderen Vlissingen 

Net als voorgaande jaren gaan wij ook dit jaar weer een adventsviering houden 

voor de senioren onder ons. Vanaf 72 jaar bent u van harte welkom. Met Getijden, 
dat binnenkort verschijnt, ontvangt u een persoonlijke uitnodiging, maar mocht u 
jonger zijn en toch willen komen… van harte welkom. 

Wij ontvangen u graag woensdag 13 december in de Blauwe zaal van Lammerenburg, 
naast de speeltuin, vanaf 13.30 uur. U kunt vrij parkeren op het terrein en ook met een 
rolstoel is het makkelijk binnenkomen. Hulp is er volop aanwezig vanuit de leden van de 
werkgroep. 

Na een lekker kopje koffie/thee met een toepasselijke traktatie vieren wij samen de 
eucharistie. Pastoor Paul de Maat en pastor Ria Mangnus zullen daarin voorgaan, 
zingen doen wij zelf met ondersteuning van het Gemengd Koor. Na de viering is er 
volop gelegenheid om bij een drankje bij te praten en contacten aan te gaan of te 
onderhouden. Rond 16.30 uur zullen we de middag besluiten 

Deze middag is gratis, maar wij hopen dat u een goede duit in het collectemandje doet!  

Advent is dromen over het Licht dat zal komen. Wij dromen van een mooie 
gezellige adventsviering samen met veel parochianen. 

De werkgroep 



 

 

500 Jaar reformatie: twee lezingen in Hengstdijk  

In het kader van de afsluiting van het herdenkingsjaar 500 Jaar Reformatie organiseert 

de parochie H. Maria Sterre der Zee een tweetal inhoudelijke lezingen rondom de 
thematiek van de Reformatie. U bent van harte welkom! De toegang is gratis. De 
lezingen vinden plaats in de H. Catharinakerk, Hengstdijkse Kerkstraat 6, te Hengstdijk. 
 
Ds Pieter Overduin: Wat 500 jaar 
Reformatie voor ons nu kan 
betekenen! 
 
Dinsdag 28 november, 19.30 uur 
Ds. Pieter Overduin is sedert 2013 
verbonden aan de Protestantse 
gemeente Oosthoek in Oost Zeeuws-
Vlaanderen. Hij zal in zijn lezing ingaan 
op de betekenis van de reformatie voor 
een oecumenische ontmoeting en hoe 
dit doorwerkt in onze tegenwoordige tijd. 
 
 
Ben Hartmann: 500 jaar Reformatie – 
Onnodig schisma? 
 
Dinsdag 12 december, 19.30 uur 
Ben Hartmann is secretaris-generaal 
van Bisdom Breda en bezig met een 
historisch promotieonderzoek. Hij zal 
vanuit katholiek perspectief naar de 
Reformatie kijken en naar de 
doorwerking in deze tijd. Welke 
kernwaarden binden ons en geven ons 
handvatten voor het heden? 
 
 
De twee lezingen sluiten goed op elkaar 
aan, maar kunnen ook los gevolgd 
worden. Inschrijven vooraf is gewenst. 
 
 

U kunt zich inschrijven per email naar 
pastoriehulst@zeelandnet.nl onder 
vermelding van de avonden die u wilt 
volgen of door te bellen naar 06-5385 
5975. 
 

 

De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage voor de onkosten is van harte 
welkom. 

 

Kerstpakkettenactie Vlissingen 

Giften voor de Kerstpakkettenactie van de Vlissingse Raad van Kerken voor 

vluchtelingen, asielzoekers, thuislozen, daklozen en mensen met een minimum 
inkomen zijn ook van harte welkom op de bankrekening van de R.K. Parochiële 
Caritasinstelling NL 82 RABO 0117029661. 
Alvast vriendelijk dank voor uw gift. 

 



 

 

Etty Hillesum grootste Middelburger aller tijden 

In het kader van 800 jaar Middelburg Stad is er een verkiezing gehouden van de 

grootste Middelburger Aller Tijden. 
 
 
Afgelopen zaterdag, 4 november, is de 
uitslag bekend gemaakt, tijdens de 
Open Archievendag, door de 
burgemeester van Middelburg, Harold 
Bergmann. U was van deze verkiezing 
al eerder op de hoogte gebracht. 
Wellicht hebben velen van u ook een 
stem uitgebracht. Dat is dan in elk geval 
niet zonder resultaat gebleven want Etty 
Hillesum is als zodanig door het publiek 
gekozen met meer dan 30% van de 
stemmen. Hartelijk dank daarvoor! 
 
Deze erkenning, door een breed 
publiek, geeft het Etty Hillesumcentrum 
een stimulans om door te gaan op de 
ingeslagen weg: een breed publiek 
kennis laten maken met het 
gedachtengoed dat Etty Hillesum heeft 
achter gelaten. Naast de vier vrijheden 
die president Roosevelt in 1941 heeft 
geproclameerd, namelijk de vrijheid van 
meningsuiting,  de vrijheid van 
Godsdienst, vrijwaring van gebrek 
(armoede), vrijwaring van vrees (angst), 
pleit Etty Hillesum voor de vrijwaring van 
haat.  
 

 

Waarbij voorop staat dat deze als eerste uit de mens zelf moet verdwijnen. Niet 
haten om niet gehaat te worden. 
 
 

Werkgroep Open kerk zoekt nieuwe leden 

In de werkgroep ‘Open Kerk’ van de Onze lieve Vrouwekerk in Vlissingen is 

plaats voor tenminste 5 nieuwe medewerkers, zowel mannen als vrouwen, om in 
2018 te kunnen doorgaan met de zomerse openstelling van onze kerk. De 
werkgroep ziet uit naar uw aanmelding. 

Aanmelden kan bij het secretariaat, telefoon: 0118 – 412247 of per e-mail bij Leen 
Minderhoud: rietleen@simpc.nl 

mailto:rietleen@simpc.nl


 

 

 

Uitnodiging Etty Hillesumlezing en presentatie zelfstudie deel 
9: Etty Hillesum en het pad naar zelfverwerkelijking 

Het is langzamerhand een goede traditie geworden dat wij de sterfdag van Etty 

Hillesum op 30 november gedenken met de presentatie van een nieuw deel in de 
serie Etty Hillesum Studies, die aan haar werk en leven is gewijd. Dit jaar 
verschijnt het negende deel, getiteld: Etty Hillesum en het pad naar 
zelfverwerkelijking. 
 
Eén van de fascinerende aspecten van de nagelaten geschriften van Etty Hillesum is de 
manier waarop zij zich in een uiterst hachelijke situatie en in een verbazend hoog tempo 
innerlijk heeft kunnen ontwikkelen tot een persoonlijkheid die zich vanuit een 
diepgaande zelfreflectie op andere mensen betrokken weet. De auteurs van dit deel 
belichten dit gegeven vanuit verschillende invalshoeken. 
 
Daarnaast heeft het bestuur van de stichting Etty Hillesum Onderzoekscentrum 
besloten tot het instellen van een jaarlijkse Etty Hillesum Lezing, met als doel om het 
werk en gedachtegoed van Etty Hillesum ook bij een breder publiek onder de aandacht 
te brengen. 
 
De eerste Etty Hillesum Lezing zal op 30 november worden uitgesproken door de 
grondlegger en directeur van het EHOC, prof. dr. Klaas A.D. Smelik. 
 
De boekpresentatie en lezing vinden plaats op donderdag 30 november a.s. van 15.30-
17.30 uur in de Burgerzaal van het Oude Stadhuis op de Markt in Middelburg.  
Inloop vanaf 15.00 uur. 
 
Het eerste exemplaar van ‘Etty Hillesum en het pad naar zelfverwerkelijking’ zal worden 
aangeboden aan drs. Micha de Vries, voorzitter van de Joodse Gemeente Zeeland. 
  
Het boek is na afloop van de presentatie verkrijgbaar en kan ook worden besteld bij het 
EHOC via info@ehoc.nl.  
 
Belangstelling? 
Wilt u deze bijeenkomst bijwonen, meldt u zich dan vóór 26 november aan via: 
secretariaat@ehoc.nl 
 
De toegang is vrij.  
 
 
 

 

 

In onze nieuwsbrief leest u ook nieuws 
dat u nergens anders leest! 
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Ingezamelde kleding voor Sam’s kledingactie 
 
 
Middelburg 
De Hoeksteen   300 kilo 
H.H. Petrus- en Pauluskerk 480 kilo 
       780 kilo 
 
Vlissingen 
In Open Hof zijn 29 zakken ingeleverd en in West-Souburg 13. In de Onze Lieve 
Vrouwekerk heeft men de zakken niet geteld maar de hoeveelheid was meer dan bij de 
andere inleverpunten. 
 
 
 

Ank Larivière nieuwe secretaris KBO Middelburg-Veere 

 
Sinds 6 november jl. is Ank 

Larivière secretaris van de afdeling 
Middelburg-Veere van de KBO. Het e-
mailadres luidt: ank.kbo-
mv@zeelandNet.nl 
 
 
 
Zij volgt daarmee Bart van Dijk op, die 
acht jaar lang het secretariaat van de 
KBO-afdeling onder zich had. 
 
 
 
Op woensdag 22 november kunnen de 
leden afscheid nemen van Bart van Dijk 
tijdens de Algemene ledenvergadering. 
 

 
 
De ledenadministratie, die ook onder Van Dijk viel, wordt nu verzorgd door Marian van 
Egdom. 
 
Telefoonnummers 
Ank Larivière  0118 – 633268 
Marian van Egdom 0118 – 626313 (e-mailadres: mvegdom@zeelandNet.nl) 
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R.K. Kerk onderzoekt mogelijkheden en kansen voor 
jongerenwerk in de parochies 

In een op 7 november gepubliceerd onderzoeksrapport brengt de Rooms-

Katholieke Kerk in Nederland de mogelijkheden en kansen in kaart voor het 
jongerenwerk in de parochies. Het onderzoek geeft antwoorden op de vragenlijst 
die vanuit het Vaticaan is uitgezet voor de 15e Gewone Algemene 
Bisschoppensynode met als thema ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding 
van de roeping’. 

De synode wordt in 2018 gehouden in Rome en behalve de vragenlijst is er wereldwijd 
een online enquête gehouden onder jongeren, die ook in een Nederlandse vertaling kon 
worden ingevuld. De uitslagen hiervan worden later bekend gemaakt. 

De uitkomsten in het rapport laten de kansen en de mogelijkheden voor jongerenwerk 
zien, maar ook de moeiten die door de pastorale teams worden gesignaleerd. Daaruit 
blijkt dat men het soms moeilijk vindt om in contact te komen met jongeren omdat hun 
leefwereld zo ver af lijkt te staan van de Kerk. Ook geeft men aan dat er vaak weinig tijd 
is naast alle andere taken in het pastoraat om jongeren speciale aandacht te geven. 
Daarnaast zijn er ook parochies die inzetten op jongerenwerk, met bijvoorbeeld de 
benoeming van een jongerenwerker, zij benutten vaak de middelen waar jongeren in 
hun leefwereld mee vertrouwd zijn, zoals de social media. 

Wereldjongerendagen 

Wat duidelijk naar voren komt, is dat speciale evenementen voor jongeren, met een 
hoofdrol voor de Wereldjongerendagen, een belangrijke basis vormen voor het krijgen, 
opbouwen en houden van contact met jonge mensen. Ook blijken bijeenkomsten met 
een combinatie van de ingrediënten catechese, diaconie en ontmoeting succesvol. 
Jongeren willen niet alleen leren, maar ook graag iets doen. De mogelijkheid bieden 
voor eigen inbreng in de parochie waar ze bij horen wordt belangrijk gevonden, want de 
jongeren willen worden gezien en gehoord. 

Synode 

Het rapport uit Nederland is vertaald en naar Rome gestuurd als input voor de synode 
van 2018. Daar worden ook alle uitkomsten van de wereldwijde enquête verzameld. 
Gerrie Conen, beleidsmedewerker Jeugd en Jongeren op het Secretariaat van de R.-K. 
Kerk en samensteller van het rapport: ,,In afwachting van de synode trekken wij zelf ook 
lering uit deze input uit heel Nederland over het Jeugd en Jongerenwerk. De best 
practices bieden inspiratie en het is goed om van elkaar de kansen, de uitdagingen 
maar ook de moeilijkheden te horen. Daar gaan we in het overleg met de jongeren-
werkers uit de verschillende bisdommen verder mee aan de slag.’’ 



 

 

 

 

 
■ Zaterdag 25 november 

Werkdag catechese in ‘s Heerenhoek. U las hier meer over in de nieuwsbrief van 
27 oktober.. 

 
■ Zondag 26 november (14.00 uur) 

Afscheidsdienst van ds. Jolande van  Baardewijk in  de Open haven aan het 
Oranjeplein in Oost-Souburg. Aansluitend is er gelegenheid afscheid te nemen 
van de naar Duiven vertrekkende dominee. 

 
■ Donderdag 30 november (15.30-17.30 uur) 

Etty Hillesumlezing in de Burgerzaal van het oude stadhuis in Middelburg. De 
toegang is vrij, wel vooraf aanmelden via secretariaat@ehoc.nl. Lees hier meer 
over elders in deze 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 13 december 2017 (13.30 uur) 

Voor senioren vanaf 72 jaar wordt in de Blauwe Zaal van speeltuinvereniging De 
Lammerenburg een seniorenviering gehouden. Voorgangers zijn pastoor Paul de 
Maat en pastoraal werker Ria Mangnus. Aanmelden via de strook die binnenkort, 
samen met getijden, wordt bezorgd. Lees er overigens meer over op pagina 1 
van deze nieuwsbrief. 

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

 
 

Een gegeven paard, 
mag je niet in de bek kijken!! 

mailto:secretariaat@ehoc.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 
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 17 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 
onbewerkt en in hoge resolutie) moeten afzonderlijk en foto’s bovendien 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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