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Mooie adventsviering ouderen in Vlissingen 

Op woensdag 13 december 2017 hebben ruim 50 personen deelgenomen aan 

bovenstaande viering. 
 
In haar openingswoord memoreerde Ria Borgs de allereerste advent: Jozef en Maria 
bereiden zich voor op de komst van hun eerste kindje en dan komt die oproep om zich 
te melden voor een volkstelling. Ze moeten gaan reizen. Wat neem je mee? Hoe zal het 
onderweg gaan? Tot overmaat van ramp kondigt de geboorte van hun kindje zich aan. 
Geen onderdak, geen hulp, geen plaats voor hen. De geboorte van Jezus was een 
drama, geen feest van licht op dat moment. Maar er waren wel mensen om te helpen, 
want  God werkt door mensen vulde pastor Ed Visser in zijn overweging aan. Ook de 
mens Johannes de Doper heeft de komst van Jezus als profeet vanuit erbarmelijke 
omstandigheden begeleid en mensen samen gebracht. 
 
Alle aanwezigen hebben kunnen genieten van een sfeervolle viering, samenzang 
en samenzijn. 
 

 

Het was gezellig druk tijdens de 
adventsviering 

 

De werkgroep had ook gezorgd voor een 
hapje en een drankje. Foto’s Sonja de  
Rooij



 

 

Project restauratie Franciscusvaandel voltooid 

Elke eerste zondag van de maand hangt het dit jaar geheel gerestaureerde 

Franciscusvaandel in de kerk ter ondersteuning van de maandelijkse 
Caritascollecte, die altijd op die dag wordt gehouden. Franciscus had tenslotte 
speciale aandacht voor de minderbedeelden om hem heen en de natuur. 

Tekst en foto: Leo Speckens 

Bij de start van de inzameling voor de restauratie werd er al een opmerking gemaakt 
dat het doek meer zichtbaar zou moeten zijn voor de parochianen. Een waardevolle 
opmerking. 

De gedachte was toen het doek permanent tentoon te stellen in de kerk, maar de 
klimatologische omstandigheden zijn daar van dien aard dat dat niet ten goede zou 
komen aan het kunstwerk. 

Daarom werd besloten een kast te vervaardigen waarin het doek zou komen te hangen. 
Netjes achter goed afsluitbare glazen deuren. Die kast is intussen gereed en hangt 
sinds kort aan de muur van de parochiezaal van de pastorie te Vlissingen. 

De maker van de kast, Richel 
Cominencia, een parochiaan, heeft dit 
arbeidzaam werk geheel belangeloos 
voor zijn rekening genomen. Het 
parochiebestuur en de parochianen zijn 
hem veel dank verschuldigd, want het 
werk zat niet altijd mee. 

In ieder geval is de parochie met de kast 
en het gerestaureerde doek een 
blikvanger rijker geworden. 

Met het gereedkomen van de kast is het 
restauratieproject nu beëindigd. 

Mocht u een keer in de gelegenheid zijn, 
kom dan gerust eens kijken in de 
parochiezaal. 

Richel hartelijk dank! We zijn heel blij 
met de kast. 

 

 

 

 

Heeft u ook nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

 

  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 verantwoordelijkheden 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. 

Zondag collecte 

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. 

 

 

 
Inloopconcert Zeeuws Byzantijns Koor Srétenieje 
 

 

 

Donderdagavond  21 december a.s. 

verzorgt het Zeeuws Byzantijns Koor 
Srétenieje een zogenaamd 
inloopconcert in de Gasthuiskerk aan 
de Lange Delft 94 te Middelburg. Het 
concert duurt van 19.30 uur tot 21.45 
uur. 
 
 
Er wordt muziek uit de Russisch-
orthodoxe traditie en volksmuziek uit 
o.a. Rusland, Oekraïne en Letland ten 
gehore gebracht. Het concert staat in 
het teken van het naderende Kerstfeest. 
 
 
De toegang is gratis en u kunt op elk 
gewenst moment even in- en 
uitlopen. U bent van harte welkom. 

http://www.adventsactie.nl/


 

 

Nieuwjaarsreceptie vicariaat Middelburg 

Op vrijdag 12 januari om 19.00 uur wordt de nieuwjaarsreceptie van de 

vicariaten van het Bisdom Breda gehouden te Hoeven. 

De bisschop, mgr. J. Liesen, zal aanwezig zijn, samen met de leden van het 
bisdombestuur alsook de collega’s uit vicariaat Breda en vicariaat Middelburg. Zij hopen 
u persoonlijk Zalig Nieuwjaar te wensen. De nieuwjaarsreceptie begint om 18.30 uur in 
de kapel van priester- en diakenopleiding Bovendonk, Hofstraat 8 4741 AK te Hoeven 
waar we het avondgebed van de Kerk bidden. Aansluitend is er ruim gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten en elkaar alle goeds toe te wensen tijdens de receptie onder genot 
van een hapje en drankje in de refter van Bovendonk. 

Tijdens de receptie zal de opening van de tentoonstelling van het boek van onze 
voormalige parochiaan en fotograaf Ramon Mangold plaatsvinden. Tevens is er 
gelegenheid dit boek aan te schaffen. De nieuwjaarsreceptie duurt tot 22.00 uur. We 
hopen op uw komst. 

Omwille van de praktische organisatie, verzoeken wij u zich vóór dinsdag 9 
januari 2018 aan te melden als u van plan bent om te komen. Dat kan via de e-mail 
vic.middelburg@bisdombreda.nl of vic.breda@bisdombreda.nl 

Bron: nieuwsbrief vicariaat Middelburg        Redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 

Familiekoor Onze Lieve Vrouwekerk verzorgt inloopconcert 

Zaterdag 16 december as. om 12.00 uur verzorgt het familiekoor van de Onze 

Lieve Vrouwekerk te Vlissingen een zogenoemd inloopconcert  in de Historische 

Kerk aan het Oranjeplein te Oost-Souburg. 

 

Dit parochiekoor is een uniek gelegenheidskoor dat slechts zes weken per jaar bestaat. 

Half november beginnen de wekelijkse repetities op de vrijdagmiddag en in die zes 

weken wordt een programma gerepeteerd dat dienstbaar is aan de viering op Eerste 

Kerstdag in de parochiekerk te Vlissingen. Bij uitzondering vindt dit jaar een extra 

optreden plaats in Oost-Souburg. 

 

Het koor is jaren geleden opgericht door en staat nog steeds onder de bezielende 

leiding van Agnes van den Dries-Menheere. 

 
De toegang is gratis en u kunt op elk gewenst moment even in- en uitlopen. U 
bent van harte welkom. 
 
 

mailto:vic.breda@bisdombreda.nl


 

 

Volgende week in deze nieuwsbrief 

De nieuwsbrief van volgende week staat geheel in het teken van Kerstmis 2017. 

Naast een compleet overzicht van alle vieringen in de kerken op Walcheren ziet u ook 
prachtige plaatjes van kerststallen, -kerstgroepen en kerstkaarten. Allemaal het 
resultaat van vele uren noeste handenarbeid van parochianen. 

We wensen u vooral veel kijkplezier. Hiernaast ziet u alvast de foto van de 
voorpagina van ons kerstnummer. 

 

 



 

 

Verenigd in gebed voor de vrede 

Oproep aan alle katholieken in Nederland 

Broeders en zusters, 
Afgelopen 13 oktober is het 100-jarig jubileum van de verschijningen van de Heilige 
Maagd Maria in Fatima (Portugal) beëindigd. De oproep van Maria om in het bijzonder 
de rozenkrans te bidden tot intentie van de vrede, is dat echter niet. Integendeel, haar 
oproep is zeker ook in de wereld van onze dagen van zeer actuele betekenis. 
 
Als bisschoppen van Nederland willen wij in het jaar 2018 daarom - verenigd met alle 
katholieken in onze bisdommen - elke maand op een speciale dag de rozenkrans 
bidden tot intentie van de vrede in de wereld; dat God deze zal geven en dat Hij - 
indachtig een gebed van de Heilige Franciscus van Assisi (+ 1226) - onszelf tot een 
instrument van Gods vrede maakt. Het zou bijzonder mooi zijn als gelovigen daarvoor 
bijeenkomen en - zeker ook als u alleen bent - dat u weet dat u dit gebed bidt in 
vereniging met velen. 
 
Wij weten ons hierbij geïnspireerd door onze paus Franciscus die op 8 oktober 2016 
tegen delegaties uit Mariabevaartsoorden heeft gezegd zo vaak mogelijk de rozenkrans 
te bidden, omdat dit gebed ons helpt de aanwezigheid van Christus in ons leven te 
kunnen herkennen. Zijn aansporing sluit aan bij de Heilige Paus Johannes Paulus II die 
in zijn apostolische brief Rosarium Virginis Mariae (16 oktober 2002) schreef: ,,Het 
rozenkransgebed, hoezeer hij ook betrekking heeft op de Maagd Maria, is eigenlijk een 
gebed dat ten diepste verband houdt met Christus. In de soberheid van zijn onderdelen 
heeft het gebed de diepgang van de volledige boodschap van het Evangelie, waarvan 
het tegelijkertijd ook een samenvatting is, in zich verenigd.’’ 
 
De dagen waarop wij verenigd met u in 2018 de rozenkrans zouden willen bidden zijn: 
1 Januari Hoogfeest Heilige Moeder van God en Wereldgebedsdag voor de Vrede 
2 Februari Feest Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis) 
19 Maart Hoogfeest Heilige Jozef, Bruidegom van de Heilige Maagd Maria 
9 April  Hoogfeest Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap) (In 2018 valt dit 

hoogfeest niet op 25 maart, omdat het dan Palmzondag is. Het wordt 
verplaatst naar de eerste dag na het octaaf van Pasen) 

31 Mei Feest Bezoek van de Heilige Maagd Maria aan Elisabeth 
9 Juni  Gedachtenis Onbevlekt Hart van Maria 
7 Juli  Gedachtenis Heilige Maagd Maria, Zoete Moeder van Den Bosch 
15 AugustusHoogfeest Maria Tenhemelopneming 
8 SeptemberFeest Maria Geboorte 
7 Oktober Gedachtenis Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans 
1 November Hoogfeest Allerheiligen 
8 December Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria 
 
Als bisschoppen vertrouwen wij op de kracht van het gebed, in het bijzonder dat van de 
rozenkrans, juist ook in vereniging met Maria en met velen in ons land en overal ter 
wereld. Vanwege de noodzaak om God - volgens een woord van de Heilige Johannes 
Paulus II in bovengenoemde brief - “het geschenk van de vrede” af te smeken, roepen 
wij u op om met ons daartoe te bidden. 
 
De R.-K. Bisschoppen van Nederland 



 

 

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 Woord- en communieviering in Vlissingen; eucharistieviering in Middelburg 

Maandag 25 december (Eerste Kerstdag) 

10.00 uur Woord- en communieviering in  Middelburg en Domburg; eucharistieviering in 
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! 



 

 

  

 

■ Zondag 17 december 2017 (19.00 uur) 
De Raad van Kerken Middelburg organiseert vanavond in de H.H. Petrus- en 
Pauluskerk in Middelburg Samenkerstzingen. U las hier meer over in de 
nieuwsbrief van 8 december jl. 

 
■ 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. 

 
■ 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 hobby: het verzamelen van kersttallen en kerstgroepen. In de 
kerk staan ongeveer zestig prachtige exemplaren uitgestald. U las er meer over 
in de nieuwsbrief van 8 december jl. 

 
 
 
 

2018 
 
■ Maandag 1 januari 
 Wereldvredesdag. Lees hier meer over in de nieuwsbrief van 29 december 2017. 
 
 
 

Lees verder op de volgende pagina! 
 
 



 

 

■ 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 Wacheren vormen in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Geen schade zo groot, 
als die van de verspilde tijd!! 

 

 

 

 

 

 

 

H. Maria Parochie Walcheren 
 

Een vitale geloofsgemeenschap! 
 



 

 

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 Kersteditie van de nieuwsbrief verschijnt vrijdag 22 
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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