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Kerstgroepen in vitrinekast H.H. Petrus- en Pauluskerk 

Alweer op weg naar Kerstmis. 

Afgelopen maandag zijn de vitrine-
kasten in de H.H. Petrus– en Paulus-
kerk in Middelburg ingericht met 
kerstgroepen. 

Het thema dit jaar: mooie groepen uit 
Bethlehem, Duitsland en Zweden. En in 
een van de kleine kastjes ook nog veel 
kleine groepjes. Op de foto staat het 
logo van de Vereniging van Vrienden 
van de Kerstgroep. 

Men kan ze bekijken voor en na de 
vieringen in de kerk en op de Tweede 
Kerstdag van 12 tot 16 uur. 

Lees ook: de kersthobby van Nicolette 
Meulenbroek (pagina 4). 

Tekst en foto: Nicolette Meulenbroek 

 

 

 

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

 
 



 

 

Kerstviering in de toeristenkerk van Zoutelande 

Sinds 1959 is aan de Bosweg 50 in Zoutelande een open katholieke kerk 

gevestigd. De kerk is ommuurd, in het midden een grasveld en op de hoeken van 
dit veld vier prachtige bomen. Het altaar staat op een verhoging. Bij regen heeft 
men de mogelijkheid om aan de zijkanten  te schuilen onder een afdak. Vanuit alle 
kanten is een viering goed te volgen. 
 
Deze kerk is voortgekomen  uit de vele mensen die hun vakantie kwamen vieren aan de 
Zeeuwse kust en behoeften hadden aan het uiten van hun geloof . Veelal wordt er 
gebruik van gemaakt door Brabanders, een enkele Zeeuw en zeer veel Duitsers. Met 
Pasen is er een dienst waarna hij gesloten is tot Pinksteren. Vanaf Pinksteren is er 
iedere zondag een viering tot de tweede week van september. 
 
In het winterseizoen is de kerk normaliter gesloten. Vanwege de velen toeristen die 
rond de kerstdagen in de accommodaties  in en om Zoutelande vertoeven, willen wij  
als werkgroep een kerstviering organiseren voor het hele gezin. Met als credo: Zo als 
het begon … in de openlucht! 
 
Voor het eerst in het bestaan (58 jaar) van de toeristenkerk in Zoutelande wordt er dit 
jaar op 24 december 2017 om 20.00 uur een openlucht kerstviering gehouden. 
Priester J van Oers zal hierin voorgaan. Leden van de werkgroep zullen hem bijstaan 
tijdens de viering. Tevens zal een aantal leden van een koor uit Zoutelande het geheel 
muzikaal begeleiden. De viering zal ongeveer drie kwartier duren. Na afloop zal er 
warme chocomel en glühwein geschonken worden. 
 
Het bijwonen van deze viering is gratis. Natuurlijk heeft de werkgroep zijn uiterste 
best gedaan om de open kerk in de kerstsfeer te brengen. 
 

 
Foto: © Peter Vrancken 



 

 

Samen kerstzingen voor de stad op 17 december 2017 

Hoe bijzonder is het om met de inwoners van de stad Middelburg samen te 

zingen ter voorbereiding op het Kerstfeest. 
 
De oude Maria uit het Kerstverhaal zal deze avond terugblikken op haar leven en 
vertellen wat haar is overkomen. Terwijl zij vertelt, zal een groepje kinderen haar 
verhaal uitbeelden. Het geheel wordt aangevuld met oude en nieuwe Advents- en 
Kerstliederen. Het samen zingen zal niet ontbreken. Deze avond wordt georganiseerd 
door de Raad van Kerken Middelburg en zij nodigt alle inwoners van de stad 
Middelburg uit om mee te komen zingen. Van harte welkom op 17 december 2017 om 
19 uur in de R.K. Petrus- en Pauluskerk, Lombardstraat 1, Middelburg. 
 
Na afloop is er voor iedereen wat warms te drinken. 
 

 



 

 

De kersthobby van Nicolette Meulenbroek 

De Middelburgse kerkvrijwilligster Nicolette Meulenbroek ontbreekt ook in deze 

kersteditie van de digitale nieuwsbrief niet. 
 
Ze heeft een opvallende hobby: het verzamelen van kerststalletjes en kerstgroepen. In 
de PZC van dinsdag 5 december sprak ze over haar omvangrijke verzameling, waartoe 
ook internationale kerstgroepen behoren, de voorpagina sieren. Fotograaf Ziggy 
Marlissa van de PZC is lang bezig geweest (zie foto) om er een fraaie compositie van te 
maken. 
 

 
Foto: Nicolette Meulenbroek 

 

 
Wilt u het hele interview lezen? Klik dan op:   
https://www.pzc.nl/walcheren/kerststallen-van-nicolette-brengen-nog-meer-sfeer-in-
middelburgse-
kerk~a0276fab/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socials
haring_web 

https://www.pzc.nl/walcheren/kerststallen-van-nicolette-brengen-nog-meer-sfeer-in-middelburgse-kerk~a0276fab/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web
https://www.pzc.nl/walcheren/kerststallen-van-nicolette-brengen-nog-meer-sfeer-in-middelburgse-kerk~a0276fab/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web
https://www.pzc.nl/walcheren/kerststallen-van-nicolette-brengen-nog-meer-sfeer-in-middelburgse-kerk~a0276fab/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web
https://www.pzc.nl/walcheren/kerststallen-van-nicolette-brengen-nog-meer-sfeer-in-middelburgse-kerk~a0276fab/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web


 

 

Video-interview met mgr. Wiertz bij zijn afscheid 
nu online 

Hij is binnenkort 50 jaar priester. Daarvan werkte hij 25 jaar in parochies en 

ongeveer 25 jaar als bisschop. 

Morgen, zaterdag 9 december, neemt de bisschop van Roermond, Mgr. Wiertz, 
afscheid tijdens een eucharistieviering in de kathedraal in Roermond. 

Het videokanaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, Katholiekleven.nl, sprak 
met hem over wat er de afgelopen 50 jaar is veranderd. Over hoogtepunten en 
dieptepunten in het leven van de bisschop.  

Openhartig spreekt Mgr. Wiertz over zijn voortschrijdende blindheid. Daardoor ging een 
raam op de wereld langzaam aan dicht. Maar het ging ook weer open. 

Bekijk de video op www.Katholiekleven.nl. Kijk voor meer informatie over het afscheid 
van mgr. Wiertz op de site van: www.bisdom-roermond.nl 

 

 

 

Caritascollecten in november 

Het in de laatste Nieuwsbrief afgedrukte verhaal over de collecte op 3 december 

voor de Middelburgse sociale minima plus de uitgedeelde flyers hebben hun 
uitwerking niet gemist. 

 

Er is maar liefst € 324,26 opgehaald (en 
dan kan er via de bank nog wat 
binnendruppelen...).In Vlissingen werd 
afgelopen zondag ook gecollecteerd, 
daar voor de traditionele kerstpakketten. 
Hier bedroeg de opbrengst  € 135,17. 

Caritas dankt alle gulle gevers hartelijk! 
 

https://www.katholiekleven.nl/bisschop-wiertz-neemt-afscheid/
http://www.bisdom-roermond.nl/


 

 

Kindje wiegen in Middelburg 

 

 

Op Eerste Kerstdag, 25 december, is er om 15 uur weer Kindje Wiegen in de 

H.H. Petrus en Pauluskerk in Middelburg. 

Alle kinderen zijn van harte welkom om met hun vader, moeder, opa, oma, broertjes en 
zusjes naar het kerstverhaal te komen luisteren en om mee te spelen. 

 

 

H. Maria Parochie Walcheren 
 

Een vitale geloofsgemeenschap! 
 



 

 

Welkom 

Ook afgelopen week hebben zich weer tientallen lezers van parochieblad Getijden, 

dat voor het laatst is verschenen, aangemeld voor een gratis abonnement op deze 
digitale nieuwsbrief. Direcht na aanmelding is aan deze nieuwe lezers de nieuwsbrief 
van vorige week toegezonden. 

We heten onze nieuwe lezers en lezeressen hartelijk welkom en wensen hen heel 
veel leesplezier! 

Eindredactie nieuwsbrief  

 

 

 

 

Wekelijks voor aantrekkelijke tarieven adverteren 
in deze nieuwsbrief? 

 
Neem contact op met Herman Maas 

telefoon 01148 – 43 03 77 

 

 

 

 

Volgende week onder meer in deze nieuwsbrief 

De restauratie van het Franciscusvaandel in Vlissingen is volledig afgerond. Richel 

Cominencia maakte er een prachtige, afsluitbare kast voor. De kast met daarin het 
vaandel zijn te bezichtigen in de parochiezaal. Komt dat zien. Volgende week leest u er 
meer over. 



 

 

Vieringen in de Kersttijd en rond de jaarwisseling 

Zaterdag 23 december 

19.00 uur Eucharistieviering in Domburg 

Zondag 24 december (Kerstavond) 

15.00 uur Kerstviering in Zorgcentrum Ter Reede in Vlissingen 

17.00 uur Oecumenische viering in Zorgcentrum Willibrord in Middelburg 

20.00 uur Eucharistieviering in toeristenkerk Zoutelande 

20.30 uur Eucharistieviering in Vlissingen 

23.00 uur Eucharistieviering in Vlissingen; Communieviering in Middelburg 

Maandag 25 december (Eerste Kerstdag) 

10.00 uur Woord- en communieviering in  Middelburg en Domburg; eucharistieviering 
Vlissingen. Tot 16.00 uur bezichtigen kerststal Onze Lieve Vrouwekerk. 

15.00 uur Kindje wiegen in Middelburg 

Dinsdag 26 december (Tweede Kerstdag): GEEN vieringen 

Woensdag 27 december: GEEN weekvieringen 

Zaterdag 30 december 

10.30 uur viering in Zorgcentrum Ter Reede. 19.00 uur: Eucharistieviering in Domburg 

Zondag 31 december 

10.00 uur Eucharistieviering Middelburg; woord- en communieviering Vlissingen 

Maandag 1 januari (Heilige Maria, Moeder van God) 

10.00 uur Woord- en Communieviering Middelburg; eucharistieviering Vlissingen 

Zaterdag 6 januari (Drie Koningen) 

10.30 uur Eucharistieviering Ter Reede 

19.00 uur Eucharistievering Domburg 

Zondag 7 januari 

10.00 uur Woord- en communieviering Middelburg; eucharistieviering Vlissingen 

Zie ook onze parochie-agenda op de volgende pagina’s van deze nieuwsbrief! 



 

 

  

 

 
■ 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 
gesprek met de zaal. 

 
■ 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 ontvingen de senioren vorige 
maand. Zet 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.  

 
■ Zondag 17 december 2017 (19.00 uur) 

De Raad van Kerken Middelburg organiseert vanavond in de H.H. Petrus- en 
Pauluskerk in Middelburg Samenkerstzingen. Lees hier meer over elders in 
deze nieuwsbrief. 

 
■ 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. 
 

 
Vervolg agenda op de volgende pagina! 

 
 



 

 

 
■ Maandag 25 december (15.00 uur) 
 Kindje wiegen in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg. 
 
■ Maandag 25 december (11.00 – 16.00 uur) 

Jong en oud kunnen de kerststal bezoeken in de Onze Lieve Vrouwekerk in 
Vlissingen. 

 
■ Woensdag 26 december (12.00 – 16.00 uur) 

Nicolette Meulenbroek vertelt in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg 
over haar grote verzameling kersttallen en kerstgroepen. In de kerk staan 
ongeveer zestig prachtige exemplaren uitgestald. U las er meer over elders in 
deze nieuwsbrief. 

 
 
 
 
 
 

2018 
 
■ Maandag 1 januari 
 Wereldvredesdag. Lees hier meer over in de nieuwsbrief van 29 december 2017. 
 
■ Donderdag 1 februari 2018 (20.00 – 21.30 uur) 

Informatieavond in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen voor ouders van 
kinderen die dit jaar worden gevormd. 
Ouders kunnen kinderen uit de geroepen 7 en 8 aanmelden via een formulier dat 
zij in januari ontvangen. Geen formulier ontvangen? Neem dan telefonisch 
contact op met het secretariaat. 

 
■ Woensdag 28 maart (19.00 uur) 
 Chrismaviering in Roosendaal. 
 
■ Zaterdag 19 mei 2018 mei (19.00 uur) 

Bisschop mgr. J. Liesen komt vanavond de kinderen uit de beide kernen van de 
H. Maria Parochie vormen in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. 

 
 

 
 

 
 

Het is geen kunst om iemand die onder je staat 
van de ladder te trappen te trappen!! 



 

 

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 vrijdagmiddag 
15 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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