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ZALIG KERSTMIS 

 

Wat is figuurzagen mooi. Groep is in 1930 gemaakt door de heer Kleinegris. 



 

 

Wat zijn onze parochianen toch inventief en nijver 

Onze oproep vorige maand om zelf gemaakte kerstkaarten te sturen bleek niet 

aan dovemans oren gericht. 

We kregen heel veel foto’s van kaarten van parochianen die niet alleen uitblonken door 
originaliteit, maar ook door creativiteit. Bovendien ontvingen we, na de succesvolle 
publicaties in 2015 en 2016, ook nu weer de meest uiteenlopende kerststalletjes, 
kerstgroepen en andere afbeeldingen toegestuurd. Fantastisch! 

We danken alle parochianen hartelijk voor hun bijdrage. Dankzij hun medewer-
king konden we weer deze prachtige digitale nieuwsbrief maken. Hartelijk dank! 

 

Hieronder de schitterende afbeeldingen. 

 

Gemaakt uit fimoklei door een dochter van Nicolette Meulenbroek 

 

 

Onbekend gietsel ▼ 



 

 

 

Gemaakt door een dochter van Nicolette Meulenbroek ▼ 

 

 

Gebreid door Trijnie 

 

 



 

 

 

,,Gods Woord is Mens geworden, liggend in een kribbe. Zalig Kerstmis 

en Gezegend Nieuwjaar.’’ Ingezonden door mevrouw Rens Kollaard (Middelburg) 

 

Kerstgroepen Nicolette Meulenbroek op voorpagina PZC 

Twee weken geleden berichtten we over de zeer bijzondere hobby van Nicolette 

Meulenbroek uit Middelburg. Ook aan deze kersteditie van onze nieuwsbrief heeft 
ze weer meegewerkt. 

Op de voorpagina van de kersteditie van de PZC zal eveneens een foto prijken van een 
van de kerststallen of -groepen van Nicolette. Die kersteditie verschijnt morgen, 
zaterdag 23 december. 

Een prachtig compliment! 



 

 

Van mevrouw Tas-van Sluijs ontvingen we prachtige kaarten. Ze schrijft: ,,Ik ben 
inmiddels 82 jaar en heb al heel wat geknutseld en gehandwerkt in mijn leven. 
Bezig blijven is mijn devies!’’ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Huisvlijt van Ellie van Ree (Middelburg) 

 

Kerstgroep, gemaakt door cliënten van Stichting Arduin 



 

 

 

Kerstgroep (Peru). Vorige maand in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen gekocht 
door een parochiaan bij de kraam van de Wereldwinkel. 

 

 

Ooit als sinterklaassurprise gekregen door Nicolette Meulenbroek 



 

 

 

Onbekende maker 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemaakt door leerlingen van de Vrije School 



 

 

Heel apart is de inzending van Eveline Hoffman uit Vlissingen. Niet gezaagd uit 
hout, geen papieren creatie, maar een volledig gehaakte Eland. Heel erg creatief! 



 

 

 

Deze kerstkaart is er een van de vele, die mevrouw  Van ’t Weersteinde-Pieterse (92 jaar) 
uit Vlissingen maakte voor het goede doel! 

 



 

 

 

Kerstkaart, gemaakt door een broeder van Taizé 

 

Uit de verzameling van Nicolette Meulenbroek. 



 

 

 

Onze kerstgroep uit Roussillon, Frankrijk. Het dorp van de oker. Het gravel van de 
tennisbanen bij Roland Garros komt uit dit dorp. Deze kerstgroep is gemaakt van het 
plaatselijke materiaal: oker. Ingezonden door Jac van Damme (Oost-Souburg). 

 

 

Hij staat er weer. De kerststal in zorgcentrum Ter Reede met beelden die eigendom zijn 
van de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. Foto: Thea Mannaart. 

 



 

 

 

Deze kerstgroep is indertijd gemaakt door de peettante van Nicolette Meulenbroek 

 

Twee door Sonja de Rooij (Oost-Souburg) gemaakte kerstkaarten



 

 

 

Handenarbeid van de heer Gapinge 

 

Gebreid door een schoondochter van Nicolette Meulenbroek 



 

 

 

 

 

Beide afbeeldingen zijn gegoten uit gips 



 

 

  

 

Niet alleen in Middelburg, maar ook in Vlissingen blijkt een verzamelaarster van (kleine) 
kerststallen en -groepen te wonen. In dit oude theekastje uit 1949 een verzameling die 
vooral een internationale achtergrond heeft.     Foto: © Peter Vrancken 

 

 

 

 

  Hoop voor moeder en kind 

Maak uw gift over op IBAN NL89INGB0653100000 t.n.v. 
Adventsactie, Den Haag 

 

 
 
 
 

 

 
 

Geen weg is te lang 
met een vriend aan je zij!! 



 

 

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, verderop in deze nieuwsbrief! 



 

 

‘SAMENkerstZINGEN’ voor de stad Middelburg 

Hoe bijzonder was het om op 17 

december jl. met de inwoners van de 
stad Middelburg samen te zingen ter 
voorbereiding op het Kerstfeest! 

De oude Maria heeft verteld wat haar in 
haar leven is overkomen. En de 
kinderen hebben haar verhaal 
uitgebeeld. 

‘Allen tesamen’, met de diverse koren 
en muzikanten werd er – saamhorig - 
gezongen!.: Advents- en Kerstliederen.  

Het was een hartelijke opmaat naar 
Kerstmis! 

De avond werd  georganiseerd door de 
Raad van Kerken Middelburg en vond 
plaats in de R.K. Petrus- en Pauluskerk, 
Lombardstraat 1, Middelburg.  

Foto: Kathrin Blaha  

 

Ook alleen met Kerst? Kom naar dit prachtige initiatief! 

Volgende week vieren we Kerstmis. Met wie doet u dat? Bent u alleen die dag, 

terwijl iedereen om u heen naar familie gaat of hen ontvangt?  

Wat zegt u als er gevraagd wordt wat u doet met Kerstmis? Antwoordt u, dat u het niet 
erg vindt om alleen te zijn die dag? Of zegt u dat u het gewend bent om die dag in uw 
eentje door te brengen.? 

Gelooft u dat zelf? Wilt u echt zo flink zijn of geeft u toe dat het niet leuk is? Geef het 
toe en doe er (met ons) iets aan. 

Open huis in Zorgcentrum Willibrord 

De KBO Middelburg-Veere houdt Open Huis op Eerste Kerstdag voor iedereen die op 
deze dag niet alleen wil zijn. Kom naar Willibrord in Midddelburg tussen 15.00 en 19.00 
uur in de huiskamer op de eerste verdieping. Daar zijn gelijkgezinden om er samen een 
fijne middag van te maken. Blijf niet alleen zitten! U bent welkom. U bent niet de enige, 
want er heeft zich al een aantal mensen opgegeven. 

Inlichtingen bij Ger van Waegeningh. telefoon 0118 - 63 57 92 of e-mail 
gvanwae@zeelandnet.nl 

mailto:gvanwae@zeelandnet.nl


 

 

Kerstmis: Mediavieringen en Geloofsgesprek bisschop 
Liesen 

,,Het mooie van Kerstmis is, dat God naar ons toekomt. Hij neemt het initiatief.’’ 

Dit zegt bisschop Liesen op zondag 24 december in het Geloofsgesprek. ,,God 
deelt ons leven en komt dicht bij ons. Zozeer gaan wij God ter harte,’’ aldus de 
bisschop. 

,,Kerstmis is het nieuwe initiatief van God, dat alle verwachtingen te boven gaat. Jezus 
is de ware wijnstok, waarop we ons kunnen enten en dan komt je leven tot bloei tot 
vruchtbaarheid.” Die vruchtbaarheid zit hem niet in termen van je bankrekening, een 
tweede huis of vakanties. Bisschop Liesen: “Een vruchtbaar leven is een leven dat niet 
meer om zichzelf draait, maar waar je een open hand hebt voor de ander. Zoals God 
zelf. En dan merk je dat je meer kunt dan je dacht.’’ 

Bekijk de uitzending van het Geloofsgesprek op zondagochtend 10.15 uur op NPO 2. 
De mediaviering op de vierde zondag van de Advent is een rechtstreekse 
eucharistieviering vanuit de St. Laurentiuskerk te Breda. Celebrant is pastoor Lars 
Peetam. 

Diezelfde avond wordt ook de kerstnachtmis uitgezonden vanuit Breda. De 
rechtstreekse uitzending is op 24 december vanaf 23.15 uur. 

Op zondag 7 januari wordt de eerste mediaviering van 2018 uitgezonden vanuit het 
Bisdom Breda. In het Geloofsgesprek vertelt Peter van Hooff over het 
driekoningenzingen, waarmee kinderen geld ophalen voor leeftijdsgenootjes in arme 
landen. 

Bron: nieuwsbrief Bisdom Breda        Redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 

Secretariaten gesloten 

Naast de beide kerstdagen zullen de secretariaten in Middelburg en Vlissingen 
ook op woensdag 27 december gesloten zijn. 



 

 

 

 

■ 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. 
 
■ 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 2018 mei (19.00 uur) 
 Chrismaviering in Roosendaal. 
 
■ 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. 

 
 

 



 

 

 

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 29 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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