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Oproep kerstkaarten en kerststalletjes 

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

brief aandacht geschonken aan door parochianen zelf gemaakte kerststalletjes. 
De eerste bijdragen zijn al binnen! 

Ook dit jaar willen we de huiselijke vlijt een prominente plek geven in de nieuwsbrief. Dit 
jaar kiezen we primair 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 kerstkaart(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. Ook kerststalletjes zijn welkom. 

 

Ingezonden door Sterre (Oost-Souburg), 8 jaar 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

 

Leven met verlies …… 

Als je iemand moet missen waarvan je zielsveel hebt gehouden, wordt de grond 

onder je voeten weggeslagen. Je wereld komt tot stilstand. Niets gaat meer 
vanzelf. Alles moet je opnieuw uitvinden. Gelukkig zijn er dan ook mensen, die je 
een warm hart toedragen en er voor je zijn. 
 
En hoe bijzonder is het dan dat je in die moeilijke eerste tijd vanuit de parochie van de 
werkgroep Leven met verlies een oprechte aandacht mag ervaren. In de vorm van 
een aantal brieven, waarin je die betrokkenheid direct voelt. Waarin je een hart onder 
de riem krijgt en er een helpende hand wordt uitgestoken. 
 
De uitnodiging om deel te nemen aan een tweetal bijeenkomsten, waarin mensen die 
een geliefde hebben verloren samen komen, heeft een tijdje bij mij op de kast gestaan. 
Aan de ene kant wilde ik wel, maar aan de andere kant ervoer ik het als een enorme 
drempel. Rouwen doe je toch in je eigen vertrouwde omgeving!? Uiteindelijk heb ik mijn 
schroom overwonnen en ben ik gegaan en daar heb ik geen moment spijt van gehad. 
 
Onder de bezielende leiding van pastor Jeanine Heezemans hebben we in oktober en 
november rond het feest van Allerzielen  -in een groepje van zo’n 10 lotgenoten (jong 
en oud)-  samen ons verdriet gedeeld. Hebben we gesproken over hoe onze wereld er 
nu uitziet, hoe we ons voelen, waar we moeite mee hebben. Ook liefdevolle 
herinneringen kregen een plekje. We luisterden en leerden van elkaar. Zo fijn om dit 
met elkaar te delen!! 
 
Een ding is zeker…. rouwen kent geen blauwdruk, er is geen goed of fout. Alles 
mag en alles kan, zolang het voor jou goed voelt. Mocht het jou overkomen, weet 
dan dat er een parochie is die om jou geeft en er voor jou is. 
 
 
Namens de lotgenoten, 
Anneke 
 
 

‘Vandaag werd het weer licht. 
De vogels fluiten gewoon door. 

En ik, ik probeer het te begrijpen. 
Mijn verstand zegt, het is goed zo. 

Maar wat ik voel is anders. 
Om wat er gisteren was en nooit meer terugkomt.’ 

 
 
 
 
 



 

 

    

CARITAS helpt mee met kerstgift sociale minima in 
Middelburg 

Over enkele weken schijnt het licht van kerstmis over ons. Voor velen een tijd 

van bezinning op de geboorte van de Verlosser, maar ook van een gezellig 
samenzijn met de naaste familie om je heen aan een rijk gevulde kersttafel of 
onder de feestelijk versierde kerstboom met lichtjes en natuurlijk de kerstkribbe. 
En als Sinterklaas al geen geschenken heeft gebracht, liggen die nu wellicht 
onder de kerstboom. 
 
We vergeten echter vaak dat er heel wat gezinnen zijn die maar al te graag ook in die 
kerst-vreugde zouden willen delen. Maar de kosten van levensonderhoud stijgen steeds 
verder, de huren gaan omhoog en op de uitkeringen wordt eerder beknibbeld dan dat er 
wat bij komt. Kortom, er zijn ook mensen bij wie het kerstgevoel niet echt gaat leven 
omdat de middelen ontbreken: 

- langdurig werkloos zijn en intussen in de bijstand; 
- van AOW en hooguit een klein pensioentje moeten zien rond te komen 
- chronisch ziek zijn, daardoor niet meer aan het arbeidsproces kunnen 

deelnemen  en steeds meer aan ziektekosten zelf moeten betalen; 
- de kinderen nooit eens iets extra’s kunnen geven of aan een schoolreisje laten 

deelnemen; 
- als vluchteling van huis en haard verdreven zijn en toch in een vreemd land heel 

graag een nieuw bestaan willen opbouwen. Dan op een muur van 
bureaucratische regels stuiten en vaak geconfronteerd worden met een 
afwijzende houding van autochtone Nederlanders; 

- in een schuldenberg beland zijn die niet te overzien is en die op alle uitgaven een 
rem zet. 

 
Het zijn maar een paar voorbeelden van situaties, waarin een mens kan terechtkomen, 
voor wie dan het kerstlicht allesbehalve uitbundig schijnt. CARITAS draagt met hulp van 
de Gemeente Middelburg en andere diakonieën door middel van de kerstgift al 
jarenlang ertoe bij dat deze mensen ook een “stralende kerst” tegemoet kunnen zien. 
Vandaag, zondag 3 december, collecteren wij hiervoor.                                                                                                                                                               
 
Maar “CARITAS”…, dat bent U! Wij allen als katholieken bekommeren ons juist in de 
adventstijd om onze medemens in nood, getrouw de bijbelspreuk: Al wat gij gedaan 
hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan.  
 
Voor wie via de bank geld wil overmaken: Dat kan via IBAN nr. NL82 RABO 0117 
0296 61 t.n.v. RK Caritas Walcheren 
 
Namens CARITAS maar nog meer namens onze medemens in nood: heel hartelijk 

dank voor uw gulle gave!                                



 

 

Nieuwe leden parochiebesturen gastvrij ontvangen in 
bisdomkantoor 

Met soep, koffie en broodjes ontving de staf van het bisdom op maandag 27 

november 2017 recent benoemde leden van parochiebesturen. Onder hen onze 
dit jaar benoemde bestuursleden Jac van Damme en Hans Hendrix. 
 
De avond begon rond 18.00 uur en eindigde omstreeks 21.30 uur. Deze bijeenkomst 
markeert traditiegetrouw het slot van de introductiecursus voor nieuwe parochie-
bestuurders. Deze cursus beslaat vijf avondbijeenkomsten. De cursus telde dit jaar 
twaalf deelnemers. 
 
Geerten Kok, de bisschoppelijk gedelegeerde voor kerkopbouw, presenteerde de 
avond. Bisschop Liesen heette de deelnemers hartelijk welkom. De bisschop bedankte 
hen voor het werk dat zij, in deze niet eenvoudige tijd, voor de Kerk doen. Hij belichtte 
de zes beleidsterreinen, zoals gedefinieerd in de beleidsnota ‘In duizend gezichten van 
Uw volk’, namelijk geloof, personeel, financiën, pastoraat, gebouwen en bestuur. 
Secretaris-generaal Ben Hartmann verzorgde een toelichting op de structuur van de 
diocesane diensten. 
 
Kennismaking met bisdommedewerkers 
Annemiek Waij en Frank van der Linden behandelden in kleinere groepen het werk van 
de afdelingen personeelszaken en bouwzaken van het Bisdom Breda. Frank van der 
Linden benadrukte in zijn presentatie dat het bisdom momenteel 96 kerkgebouwen in 
gebruik heeft. Daarvan bevinden zich er 44 in het vicariaat Breda en 52 in het vicariaat 
Middelburg. Hierbij komen 8 kapellen in het vicariaat Breda en één kerk in deelgebruik. 
In het vicariaat Middelburg zijn er daarnaast nog 6 toeristenkerken, 5 kapellen en vier 
kerken in deelgebruik. Het bisdom heeft ook nog de zorg voor de eigen gebouwen 
(bisschopshuis en bisdomkantoor) en de pastorieën van de parochies. 
 
De afdeling bouwzaken ondersteunt de parochiebesturen in de bouwkundige en 
technische zorg voor de kerkelijke gebouwen. Zo helpt de afdeling bij 
subsidieaanvragen voor restauraties. De afdeling bouwzaken adviseert tevens de 
bisschop over de bouwkundige staat van de gebouwen en de machtigingen die 
parochiebesturen aanvragen. Van der Linden stond ook kort stil bij de rol die de afdeling 
speelt bij de keuzes in technische oplossingen bij restauraties, de verwarming van de 
kerken en het plaatsen van zend-ontvangstinstallaties op kerktorens. 
 
De cursus voor nieuwe parochiebestuurders wordt verzorgd door emeritus-pastoor 
Peter de Rooij en diaken Jan Foesenek. Zij behandelen met de deelnemers met name 
onderwerpen uit het Algemeen reglement bestuur van een parochie (ARBP). Afgelopen 
maandag was de voorlaatste avond. Deze stond in het teken van communicatie. 
Hieraan nam communicatieregisseur Daphne van Roosendaal deel. 
 
 

 

 

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

 
 



 

 

 

Zeeuws Sociaal-Ethisch Beraad 

onder auspiciën van de Raad van Kerken in Zeeland 

Halve Maanstraat 57 

4356 BN Oostkapelle 

E famgeene@zeelandnet.nl  

T 0118-584467 

 

Een vriendelijke groet voor wie dit leest! 
U wordt van harte uitgenodigd voor een bijeenkomst ‘Experimenteren met het 
basisinkomen’ op 9 december a.s. om 14.30 u. in de Herberg aan het Bellamypark 151 
te Vlissingen. 
 
 
Na de leeskring over het boek ‘Gratis 
geld voor iedereen’ (R. Bregman) en het 
mini-symposium ‘Einde aan de 
armoede’ (R.A.F. Jansen) afgelopen 
voorjaar, hebben we nu in 
samenwerking met ds. Wout Alserda  
(DAK de Herberg) een zgn. ‘Inspiratie-
interview’ gepland met wethouder Cees 
Liefting uit Terneuzen. 
 
 
Liefting is als wethouder 
verantwoordelijk voor het Terneuzense  
‘experiment’ rondom het basisinkomen 
voor een selecte doelgroep (dus niet 
voor ‘iedereen’ nog…). Hij werd ter 
verantwoording geroepen op het 
Haagse Matje en verdedigde met 
succes de Terneuzense aanpak. 
Alserda zal hem interviewen over de 
achtergronden van het nieuwe systeem 
en zijn bron van inspiratie daarvoor. 
  
 
Het program zal ongeveer anderhalf uur duren inclusief het gesprek met de deelnemers 
in de zaal. U bent van harte welkom vanaf 14.00 uur 
Een brochure over dit onderwerp ligt in de zaal ter beschikking (gratis voor 
iedereen). Graag tot ziens op 9 december a.s. 
 
Namens het ZSEB en DAK, 
P.A. Geene     W. Alserda 
ZSEB      DAK, PKN Vlissingen 



 

 

  Hoop voor moeder en kind 

Gedurende de adventstijd zal er in onze parochie gecollecteerd worden voor 

straatkinderen in Rwanda. Hieronder vindt u meer informatie over het project. 

Net als in veel andere landen in Afrika leven in Rwanda veel kinderen op straat. Vaak 
zijn ze hun gezin ontvlucht vanwege extreme armoede, ziekte, misbruik of geweld. De 
organisatie CECYDAR vangt al sinds 1992 straatkinderen op in de hoofdstad Kigali en 
plaatst hen zo snel mogelijk terug in een gezin. Op verzoek van de Rwandese overheid 
wordt de capaciteit van hun opvangcentrum dit jaar fors uitgebreid. 

 

Opgroeien in een gezin 

De extreme armoede in Rwanda wordt mede veroorzaakt door de trek van boeren naar 
de voorsteden, de gevolgen van aids en de toenemende werkloosheid. Mede hierdoor 
komen veel kinderen op straat terecht, waar ze worden geconfronteerd met geweld, 
drugsgebruik, misbruik, ziekte en honger. In Kigali leven naar schatting 3000 
straatkinderen, voornamelijk jongens. Maatschappelijk werkers van CECYDAR leggen 
contact met deze kinderen en proberen hun vertrouwen te winnen. Als dat is gelukt 
brengen ze de kinderen naar het opvangcentrum. Daar krijgen ze voedsel, kleding, 
medische en psychische zorg en onderwijs. In de opvang kunnen ze lichamelijk en 
mentaal herstellen van hun leven op straat. Na 3-6 maanden volgt in 80% van de 
gevallen re-integratie in hun eigen gezin, bij familie of eventueel in een pleeggezin. 
CECYDAR vindt dat kinderen het beste kunnen opgroeien in een gezin. De Rwandese 
overheid noemt CEYCYDAR een voorbeeldproject en wil dat het zijn capaciteit fors 
uitbreidt. 

 

Uitbreiding van de hulpverlening 

In 2017 wordt het aantal opgenomen kinderen uitgebreid naar 180 per jaar, waarvan 
100 kinderen door de Rwandese overheid worden toegewezen. Deze laatste groep 
komt uit opvangcentra van de overheid, eigenlijk een soort gevangenissen voor 
straatkinderen. Deze kinderen zijn niet, zoals de anderen, mentaal voorbereid op 
opname in het centrum. Voor hen worden twee extra maatschappelijk werkers 
aangenomen. Om re-integratie in een gezin meer kans van slagen te geven wordt de 
hulp aan gezinnen van straatkinderen uitgebreid. Honderd gezinnen krijgen financiële 
hulp, bijvoorbeeld voor medische zorg, het starten van een kleine onderneming/winkel 
of het kopen van kleinvee. Huisvesting laat vaak te wensen over, daarom krijgen 23 
gezinnen hulp bij het bouwen van een nieuwe hut, waar zij hun kinderen een echt thuis 
kunnen bieden. Tenslotte krijgen ouders vorming aangeboden. Ze leren bijvoorbeeld 
wat hun rechten en verantwoordelijk-heden zijn, maar ook hoe ze met weinig middelen 
een project kunnen starten dat geld oplevert. 



 

 

 

Financiële zelfstandigheid 

Om ervoor te zorgen dat het project niet volledig afhankelijk blijft van giften, beschikt 
CECYDAR over een stuk landbouwgrond. Door deze grond goed te beheren kan de 
organisatie ook zelf geld verdienen. In 2015 is een grote kippenstal gebouwd en 
vanwege de grote vraag naar eieren is vorig jaar een tweede stal voor legkippen 
gebouwd. Ook zijn een boomkwekerij, groentevelden, kassen en een 
champignonkwekerij aangelegd. Vorig jaar heeft het land voor het eerst volledig 
geproduceerd, met goede opbrengsten. Om de producten nog beter te kunnen 
verkopen wordt een kleine winkel bij de ingang van het centrum gebouwd. 

U kunt meer lezen op de website www.adventsactie.nl. U kunt het project steunen 
met een gift tijdens de collecte op 17 december in de kerken in Middelburg en 
Vlissingen. In Vlissingen staat gedurende de advent ook een offerzuil achter in de 
kerk. U kunt uw gift ook overmaken op IBAN NL89INGB0653100000 t.n.v. 
Adventsactie, Den Haag 

 

Welkom 

Afgelopen week hebben zich vele tientallen lezers van parochieblad Getijden, dat voor 
het laatst verscheen, aangemeld voor een gratis abonnement op deze digitale 
nieuwsbrief. Na aanmelding hebben zij de nieuwsbrief van vorige week al toegezonden 
gekregen. 

Hartelijk welkom en heel veel leesplezier gewenst! 

Eindredactie nieuwsbrief  

Kerstconcert Vrije School 

Zondag 10 december vindt in de HH Petrus en Pauluskerk om 15.30 uur het 
jaarlijkse kerstconcert van de Vrije School plaats. De laatste 3 klassen van de 
basisschool en het ouderkoor brengen een prachtig concert ten gehore. 
 
U bent allen van harte welkom om te komen luisteren. Toegang is gratis. 

http://www.adventsactie.nl/


 

 

God is verhuisd 

Maria en Josef zijn met het pasgeboren kind Jezus op de vlucht geslagen: op 

de vlucht voor het geweld dat hen bedreigt. 
 
Zij zijn op weg gegaan, op zoek naar een veilig tehuis. Ook dat is een deel van het 
verhaal van kerstmis, het feest dat wij binnenkort weer hopen te vieren. Kerstmis, het 
feest dat bij uitstek wordt verbonden met vrede. 
 
Zoals Maria en Josef met hun kind op weg moesten gaan, zo zijn thans miljoenen 
mensen op de vlucht voor geweld. Ook zij zijn op zoek naar een veilig tehuis, een 
tehuis, waarvan zij hopen dat zij er een vreedzame toekomst kunnen bouwen. 
Houden wij onze deuren gesloten of ontvangen wij hen als broeders en zusters? 
 
Mensen zijn niet alleen op de vlucht naar een andere, meer veilige, omgeving. Mensen 
zijn ook vaak op zoek naar een onderkomen in hun eigen omgeving. Een huis waar zij 
zich veilig voelen binnen hun familiekring, een huis waar zij zich kunnen warmen en 
weer op krachten kunnen komen. 
 
Wij wensen u een goede Advent. 
 
 

Bron: nieuwsbrief H. Landstichting 
 
 
 

 

Wekelijks voor zeer aantrekkelijke tarieven 
adverteren in deze nieuwsbrief? 

 
Neem contact op met Herman Maas 

telefoon 0118 – 43 03 77 

 

 

 

Volgende week in onze nieuwsbrief 

Een eucharistieviering op kerstavond in de open lucht? 

U leest meer over deze Walcherse en ook Zeeuwse primeur in onze nieuwsbrief van 
volgende week. Daarin treft u ook een compleet overzicht aan van alle vieringen in de 
periode van half december tot medio januari. 



 

 

Voorjaarsprogramma 2018 Open Kring (januari tot en met 
april 2018) 

JANUARI 2018 

03- 01  Nieuwjaar wensen met een hapje en een drankje 

10-01  Ontmoeting en gesprek. 

17-01  BINGO ! deelname € 2,- 

24-01  Sjoelen.  

31-01  Ontmoeting en gesprek 

11.30 uur  broodmaaltijd; eigen bijdrage € 2,-. Men moet zich ten minste een week van te 
voren opgeven als men wil mee-eten met de maandelijkse broodmaaltijd 

FEBRUARI 218 

07-02  Verhalen door Daan Dekker 

14-02  Tentoonstelling van oude ansichtkaarten en nostalgische herinneringen uit eigen 
bezit. 

21-02  Sjoelen 

Extra activiteit: donderdag 22 febr. om 18.uur - samen eten bij Jota. De eigen bijdrage is € 2,50 

28-02    Ontmoeting en gesprek 

MAART 2018 

07-03   Informatie WMO door medewerkster van de gemeente Sluis. 

14-03   Ontmoeting en gesprek 

21-03  Lenteliedjes door en met Henny ter Haar 

28-03  Ontmoeting; 11.30 Paasbrunch (gratis) 

APRIL 2018 

04-04   Ontmoeting en gesprek 

11-04  Lentestukjes maken. 

Extra: 13.00 uur bezoek aan Life & Garden tuincentrum   

18-04  BINGO!  deelname € 2,- 

 



 

 

25-04  Ontmoeting en gesprek. 11.30 uur  broodmaaltijd; eigen bijdrage € 2,- 
Men moet zich ten minste een week van te voren opgeven als men wil 
mee-eten met de maandelijkse broodmaaltijd 

Elke woensdag is er bij de Open Kring een koffieochtend, open voor ieder die behoefte  
heeft aan ontmoeting en wederzijds contact. Enkele vrijwilligers begeleiden deze 
ochtenden. Elke vier maanden wordt een eenvoudig programma opgesteld. Dat varieert 
van  bijeenzijn en wat bijpraten tot een spelletje doen en diverse creatieve en 
informatieve activiteiten. Programmasuggesties van deelnemers zijn altijd welkom. Het 
aanbod is niet verplichtend en  altijd vrijblijvend. Koffie / thee en iets erbij is gratis. Bij 
bepaalde gelegenheden (Kerstmis, Pasen) is er een feestelijke gratis brunch. Eén maal 
per maand is er een gezamenlijke broodmaaltijd met soep e.d. voor € 2,00 p.p. 
Aanmelden een week tevoren! Een paar keer per kwartaal is er naast dit programma 
een extra activiteit in overleg met de deelnemers (excursie, theaterbezoek, uitstapje, 
BBQ ) – daarvoor wordt soms een eigen bijdrage gevraagd. Voor vervoer met eigen 
auto wordt een vergoeding gegeven. 

Algemene informatie: De Open Kring is een activiteit van het Platform Sociale 
Zekerheid Oostburg en wordt gesteund door de kerken, de gemeente en een aantal 
maatschappelijke organisaties. Een kleine beleidsgroep zorgt voor de aansturing van 
het geheel.  

Alle informatie:secretariaat: Postbus150. 4500 AD Oostburg. telefoon: 0117-440218 
of  bij Frans Hagenaar.  telefoon:  0117-451891. Het emailadres van de Open Kring is:  
openkringobrg@zeelandnet.nl 

Informatie programma OPEN KRING: Programmaleiding  is in handen van: Anne-
Marie Ploegaert. Telefoon  0117- 450990 of  06 17530448. e-mail: mu3cf2@kpnmail.nl. 
Aanvullende leiding: Betsie Jansen telefoon: 0117- 401476. 

 

De activiteiten worden  mede gesubsidieerd door de gemeente Sluis. 

           R.K. CARITAS 

Uw financiële hulp blijft welkom op onze rekening:  NL40 ABNA 0532286855 inzake 
Open Kring. 

Platform Sociale Zekerheid 

Iedere woensdagmorgen koffieochtend vanaf 09.00  tot 11.30 uur in het “Kerkcentrum”, 
Kerkplein 2, Oostburg (tegenover de Protestantse Kerk). 

Toegang, activiteit, thee, koffie zijn gratis. 

mailto:openkringobrg@zeelandnet.nl


 

 

 

 

■ Zaterdag 9 december 2017 (14.30 uur) 
Experimenteren met het basisinkomen” op 9 december a.s. om  14.30 u. in de Herberg 
aan het Bellamypark 151 in Vlissingen. Ds. Wout Alserda interviewt wethouder Cees 
Liefting van Terneuzen over het basisinkomen. Aansluitend volgt een gesprek met de 
aanwezigen in de zaal. Lees hier meer over elders in nieuwsbrief 316. 

 
■ Zondag 10 december 2017 (15.30 uur) 

Vandaag vindt in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg het jaarlijkse kerstconcert 
van de Vrije School plaats. De laatste 3 klassen van de basisschool en het ouderkoor 
brengen een prachtig concert ten gehore. U bent allen van harte welkom om te komen 
luisteren. Toegang is gratis. 

 
■ 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 de nieuwsbrief van 17 november las 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. 

 
■ Dinsdag 19 december (19.00 uur) 

Boetevieringen in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg en de Onze Lieve 
Vrouwekerk in Vlissingen 

 
■ Woensdag 20 december 

Er zijn geen weekvieringen. Gelegenheid tot persoonlijke biecht in Vlissingen tussen 
10.00-11.00 uur en in Middelburg tussen 17.00-18.00 uur. Voor een persoonlijke biecht 
in de vorm van een gesprek kan telefonisch een afspraak worden gemaakt via de 
secretariaten. 

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

 

 
 

Het is geen kunst om oud te worden, 
het is een kunst er mee te 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 
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 8 december 
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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