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Oproep kerstkaarten 

Afgelopen jaar en in 2015 hebben we in de kersteditie van de digitale nieuws-

brief aandacht geschonken aan door parochianen zelf gemaakte kerstkribben en 
kerststalletjes. 

Ook dit jaar willen we de huiselijke vlijt een prominente plek geven in de nieuwsbrief. Dit 
jaar kiezen we voor zelf gemaakte kerstkaarten. Wilt u uw nijvere thuiswerk delen met 
de vele lezers van deze nieuwsbrief? Stuur dan een foto van uw zelf gemaakte kerst-
kaart(en) onder vermelding van uw naam en woonplaats voor dinsdag 19 december per 
e-mail naar: nieuws@rkwalcheren.nl. U mag er een tekst van maximaal vijf regels 
bijvoegen. 

 

Ingezonden door Sterre (Oost-Souburg), 8 jaar 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

 

Pater Odo Tiggeloven overleden 

Afgelopen vrijdag, 10 november 2017, is pater Odo Tiggeloven overleden. 

Hiermee verliezen we een lieve, markante, geestdriftige voorganger in onze 
toeristenkerk en onze parochie. Vele jaren maakte hij, met chauffeuse Kate, de 
lange reis vanuit Landgraaf naar Vrouwenpolder om voor te gaan in de 
eucharistievieringen in Vrouwenpolder. 

Tekst: Frank Mol 

De indringende en positieve overwegingen die pater Odo in die vele jaren met ons 
deelde waren van grote waarde. Hij voorvoelde dit seizoen al dat het zijn laatste 
seizoen kon zijn geweest. Hij nam met een prachtige redevoering uit zijn hart afscheid. 
Zoals altijd wilde hij ons de blijde boodschap geven. De boodschap van hoop en 
vertrouwen en de boodschap van het samen mensen zijn. Omzien naar elkaar. 

Onverwacht bezocht hij ook de laatste viering van het afgelopen seizoen. Te midden 
van de mensen die hij steeds zijn allerbeste zegen toewenste. We zijn blij dat hem een 
lang ziekbed bespaard blijft en wensen zijn naasten en Kate alle sterkte toe. Pater Odo 
was een fijn mens met een prachtig dienstbaar leven. Wij zijn blij dat ons kerkje zo 
bijzonder voor hem was. Hij was bijzonder voor ons kerkje. 

De uitvaart van pater Odo Tiggeloven was gisteren, donderdag 16 november 2017  
bij de Paters van de H.H. Harten in Teteringen. Een aantal leden van de werkgroep 
Toeristenkerk Vrouwenpolder was daarbij aanwezig. 

 



 

 

Adventsviering H.H. Petrus en Pauluskerk Middelburg 

Het nieuwe kerkelijke jaar begint met de Advent, een periode van bezinning en 

voorbereiding op de komst van het Licht zoals Jezus Christus wordt genoemd. 
Vandaar dat aan de adventskrans, iedere week van de advent, een extra kaars 
wordt aangestoken tot ze alle vier branden op de zondag voor Kerstmis. 

Dit jaar begint de Advent in het weekend van 2 en 3 december en duurt vier zondagen. 
Het is een eeuwenoude traditie die terug gaat tot het begin van het Christendom. Zo is 
ook de Adventsviering voor ouderen (senioren) in de kerk van de H.H. Petrus en Paulus 
in Middelburg al vele jaren een traditie.  

De Adventsviering als voorbereiding op het Kerstfeest vindt plaats op een middag door 
de week en is bedoeld voor alle parochianen van 70 jaar en ouder. Een aantal van hen 
is minder mobiel en sommigen zijn niet meer in staat om de diensten van Kerstmis bij te 
wonen. Voor hen is dit een uitstekende gelegenheid om bij de kerk betrokken te blijven, 
de pastoor en pastoraal werker te ontmoeten en in een ongedwongen sfeer met 
anderen te praten. De werkgroep is samen met de ouderenpastor Ria Mangnus 
begonnen met de voorbereidingen zoals de inhoud van de viering en de ontvangst in 
Zorgcentrum Willibrord na de viering. Omdat de inkomsten van de kerk de laatste jaren 
sterk zijn terug gelopen wordt aan de deelnemers een bijdrage gevraagd ter 
tegemoetkoming in de kosten.  

Alle parochianen van 70 jaar en ouder krijgen in november een persoonlijke uitnodiging 
toegestuurd en kunnen zich met de antwoordkaart, een briefje of per e-mail aanmelden. 
Dit jaar vindt de Adventsbijeenkomst plaats op maandag 11 december. De dienst in de 
H.H. Petrus en Pauluskerk aan de Lombardstraat begint om 13.30 uur. De kerk is tijdig 
open. 

De laatste jaren bedraagt het aantal deelnemers ca. 50 personen. Er is voldoende 
ruimte om meer deelnemers te ontvangen. Voor een aantal ouderen op hoge leeftijd is 
vervoer en begeleiding vaak een probleem. We hopen daarom met dit wervend artikel 
velen aan te spreken en daarbij een beroep te kunnen doen op hen die zorg hebben 
voor ouderen in hun omgeving (ouders, buren, kennissen) om hen aan te melden, voor 
vervoer te zorgen en indien nodig ook te begeleiden. Ook de begeleiders zijn van harte 
welkom. 

Ook doen we hierbij een beroep op de senioren die nog wel mobiel zijn om zich 
ook aan te melden. Dat maakt het voor ieder nog zinvoller en gezelliger. 

Wanneer iemand de uitnodiging heeft gemist of kwijt is geraakt, neem dan gerust 
contact op met het secretariaat van de H.H. Petrus- en Pauluskerk, Lombardstraat 1, 
4331 AA Middelburg, telefoon: 0118 - 612860. Op werkdagen bereikbaar van 9.30 tot  
11.30. E-mail: secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl 

Werkgroep Adventsviering Senioren H.H. Petrus en Pauluskerk Middelburg 

mailto:secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl


 

 

Actie Kerkbalans introduceert nationale fotowedstrijd: jouw 
kerk in beeld 

Actie Kerkbalans introduceert voor de campagne van 2018 iets nieuws: een 
nationale fotowedstrijd waar alle kerkleden aan mee kunnen doen. 

Kerkbalans is de gezamenlijke, jaarlijkse fondsenwerfactie van de Rooms-Katholieke 
Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland en de Oud-Katholieke Kerk. Voor het eerst 
wordt nu aan al hun kerkleden, jong en oud, gevraagd om de waarde van de eigen kerk 
weer te geven in één foto. 

Er zijn drie categorieën: kinderen (6 t/m 12 jaar), jong talent (12 t/m 18 jaar), 
volwassenen (18+). De vakkundige jury staat onder leiding van Ramon Mangold, die 
zelf met een serie foto’s van bisschop De Korte een eerste prijs bij de Zilveren Camera 
2016 won. 

Winnaars van de Nationale Fotowedstrijd 2018 ‘Blik op de Kerk’ winnen de ‘Kerkblik-
award’, een geldbedrag van 250 euro voor hun lokale Actie Kerkbalans én een 
masterclass fotografie van onze voormalige parochiaan Ramon Mangold. ,,Voor mij 
staat de kerk voor ontmoeting. Met God en tussen mensen onderling. In dit beeld komt 
veel samen: kerk en individu, jong en oud, vreugde en verwelkoming. In de jury zullen 
we kijken naar het verhaal dat de foto vertelt. We willen voelen wat een foto met je 
doet.’’ 

Accent op waarde van de kerk  

Actie Kerkbalans lanceert de Nationale Fotowedstrijd om de kerk letterlijk scherper in 
beeld te krijgen. Een logische stap, zo verklaart Anna Kruse van het campagneteam: 
“We verwachten dat dit hele mooie persoonlijke foto’s op gaat leveren, die lokale kerken 
dan mogelijk ook weer kunnen gebruiken voor hun eigen Kerkbalanscampagne. Foto’s 
maken is iets wat veel mensen graag doen of dat nu is met hun telefoon of met een 
camera. De uitdaging is om dat wat de kerk voor iemand persoonlijk belangrijk maakt, in 
een foto te vangen. We zijn erg benieuwd wat dat aan bijzondere beelden gaat 
opleveren.” 

40.000 vrijwilligers in 2000 kerken 

Actie Kerkbalans start op zaterdag 20 januari en loopt tot 3 februari 2018. Jaarlijks 
halen 40.000 vrijwilligers in 2000 kerken (Rooms-Katholiek, Protestants en Oud-
Katholiek) in Nederland geld op voor hun plaatselijke kerk. Actie Kerkbalans is de 
grootste fondsenwervende campagne van Nederland. De winnaars van de fotowedstrijd 
worden bekend gemaakt tijdens het landelijk startmoment op zaterdag 20 januari 2018 
om 13.00 uur. Op dat moment organiseren ook vele lokale kerken door heel het land 
een eigen startmoment voor Actie Kerkbalans. Inzenden kan tot en met vrijdag 22 
december. 

Kijk voor meer informatie en voorwaarden op www.kerkbalans.nl 

http://www.kerkbalans.nl/


 

 

Eerste Werelddag van de Armen: liefhebben niet met 
woorden, maar met daden 

Komende zondag, 19 november, is de eerste Werelddag van de Armen. Deze 

dag is in juni 2017 door paus Franciscus ingesteld maar werd al aangekondigd bij 
het eind van het Heilig jaar van de Barmhartigheid in 2016. In zijn boodschap voor 
deze dag herinnert de paus aan de Bijbelse opdracht om de liefde voor de armen 
te vertalen naar daden. 

,,Kinderen, wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen, maar met concrete 
daden” (1 Johannes 3,18), zo citeert paus Franciscus uit een brief van de apostel 
Johannes: ‘Deze woorden brengen een opdracht tot uitdrukking die geen enkele 
christen mag negeren.’ 

De paus nodigt heel de Kerk en mensen van goede wil uit om op de Werelddag van de 
Armen ‘hun blik gericht te houden op allen die hun handen uitstrekken en om hulp 
schreeuwen en om solidariteit vragen. Het zijn onze broeders en zusters, geschapen en 
bemind door de ene hemelse Vader.’’ 

Onze Vader 

De Heilige vader wil graag dat de christelijke gemeenschappen in de week die 
voorafgaat aan de Werelddag van de Armen al momenten van ontmoeting en 
vriendschap, solidariteit en concrete hulp creëren. Hij vraagt met nadruk dat alles wat 
wordt georganiseerd gedragen zal worden door het gebed, dit met een verwijzing naar 
het Onze Vader: ,,Laten wij niet vergeten dat het Onze Vader het gebed van de armen 
is. Het vragen om brood brengt immers tot uitdrukking het vertrouwen op God voor de 
eerste behoeften van ons leven. Alles wat Jezus ons heeft geleerd met dit gebed, wordt 
door de kreet van wie lijdt onder de ongewisheid van het bestaan en het gebrek aan het 
noodzakelijke, tot uitdrukking gebracht en samengevat.’’ 

Voorbede 

Namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie is voor de 19e november de volgende 
voorbede beschikbaar om onder meer in de vieringen samen te bidden voor de armen: 

Dat de materiële rijkdom van de wereld eerlijk verdeeld wordt en niemand honger moet 
lijden, dat door onze zorgzaamheid armen uit hun isolement worden gehaald en 
daadwerkelijk geholpen, dat ontheemden onder ons een thuis en veiligheid krijgen, en 
dat de harten van allen ontvankelijk worden voor de rijkdom van Christus. 

   Laat ons bidden… 

Lees hier de Nederlandse vertaling van de boodschap voor de Werelddag van 
de Armen. 

 

Bron: RKKerk.nl. Redactionele bewerking: Peter Vrancken 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2017/11/Boodschap-paus-Franciscus-werelddag-van-de-armen-2017-def.pdf
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2017/11/Boodschap-paus-Franciscus-werelddag-van-de-armen-2017-def.pdf


 

 

Herstel pastoor De Maat vordert langzaam 

Pastoor Paul de Maat herstelt langzaam van zijn uiterst pijnlijke valpartij in 

september, waarbij zijn schouder uit de kom is geschoten. 

Hij krijgt nog steeds fysiotherapie en moet thuis, om het herstel te bevorderen, ook 
dagelijks oefeningen doen. 

Op dit moment is nog niet duidelijk, wanneer pastoor De Maat zijn werkzaamheden, al 
dan niet volledig, kan hervatten. 

 

Gezocht: vrijwilligers in Middelburg 

Ja, en als u dit leest denkt u al snel: gauw overslaan. Niet meer naar kijken.  Al 

dat vrijwilligers gedoe. En natuurlijk, u heeft wel wat anders te doen dan 
vrijwilliger te spelen. En toch is dit juist voor U bedoeld. 

Deze oproep is bedoeld voor mensen die niet altijd maar klaar willen staan voor een 
ander. Voor mensen die slechts af en toe iets voor een ander of een groep mensen wil 
doen. Want, weet u, als je als koster meewerkt aan een viering, dan hoef je niet elke 
zondag al om 09.00 uur aanwezig te zijn. Als je als lector vrijwillig mee doet aan de 
viering dan hoef je ook niet elke zondag te komen om te lezen. Voor de jongeren onder 
ons: als acoliet of misdienaar hoef je niet elke zondag mee te doen. 

Wij streven ernaar om iedereen hooguit één keer per maand aan de beurt te laten. En 
als het zo uit komt, dan kan ook die ene keer wel eens over genomen worden door een 
ander. Kortom, wij zijn op zoek naar meer vrijwilligers om die ene keer per maand ook 
te halen. Het aantal lectoren is in de loop van de afgelopen jaren drastisch gedaald. 
Veelal vanwege ouderdom. Het aantal acolieten is nog sterker gedaald omdat de jeugd 
uitvliegt. 

De leeftijd van de kosters wordt ook alleen maar hoger. Gelukkig zijn de meesten van 
ons nog gezond en kunnen het werk aan. Er komt echter een tijd dat ook zij moeten 
afhaken. En dan is het prettig als er (jongere) vervanging is. De kosters die voor de 
viering in zorgcentrum Willibrord zorgen, zoeken ook naar iemand die ze wil helpen. 
Hier zijn de vieringen op zaterdagmiddag om 17.00 uur. 

Tenslotte: de bloemengroep, een aantal dames die iedere zondag weer voor een mooi 
altaar zorgt, heeft ook behoefte aan uitbreiding. Voelt u er iets voor om ons op een of 
andere manier te helpen? Heeft u als u dit toch gelezen hebt tijd en zin ons te helpen 
met een of ander? Of wilt u er weleens over praten? Mail of bel me gerust als u hier iets 
over weten wilt. 

Zondagsmorgens ben ik vaak in de kerk, u kunt me dan ook wel aanspreken. Liefst na 
de viering. 

Will Sweere, telefoon: 0118 - 634288. E-mail: wrsweere@zeelandnet.nl 



 

 

  

 

 
■ 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. U las hier meer 
over in de nieuwsbrief van 10 november. 

 
■ Maandag 11 december 2017 (13.30 uur) 

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 deze nieuwsbrief 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. U las er overigens meer over op pagina 1 
van de nieuwsbrief van 10 november. 

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

 
 

Wie werkt maakt fouten, 
wie niet werkt maakt de grootste fout, 

door niet te werken!! 

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 24 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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