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Er is een land 

voorbij de poort 
je kunt erheen 
bent er niet alleen 
Het is een bron 
die leven doet 
brood en liefde 
in overvloed.. 
 
 
 

Eerste communie 
 
Beste ouders,verzorgers van kinderen die in groep vier zitten. 
 
‘het brood dat leven doet’  - dat mogen wij ontvangen in de Communie. Uw kinderen 
worden van harte uitgenodigd! In zes bijeenkomsten zijn er de voorbereidingen op  
–voor kinderen- aansprekende wijze op het voor de eerste keer gaan ontvangen van de 
Communie. 
 
Wilt U meer informatie? Of uw dochter of zoon aanmelden? 
 
Stuur dan een bericht naar pastor Ria Mangnus: r.mangnus@rkwalcheren.nl 
 
Aanmelden: voor 7 februari 2018. 
 
Ik zie Uw bericht graag tegemoet! 
 
13 mei: 10.30 uur Onze Lieve Vrouwekerk,  Vlissingen Eerste  Communieviering 
20 mei: 10.30 uur Petrus en Pauluskerk, Middelburg Eerste Communieviering 

mailto:r.mangnus@rkwalcheren.nl


 

 

 

Maand van de Spiritualiteit 2018  
Thema: opnieuw beginnen 
Lezingen in boekhandel de Drvkkery met Arthur Umbgrove, Anthonie van den Buuse, 
Kick Bras en Maarten den Dulk 
 
Van 12 januari tot en met 11 februari vindt de Maand van de Spiritualiteit 2018 plaats. 
Thema: opnieuw beginnen. ,,In het leven en in de kunst moet men elke dag opnieuw 
beginnen,’’ zei Louis Couperus ooit. Maar hoe doe je dat, loslaten wat er is gebeurd en 
jezelf een nieuwe kans geven? Lang niet iedereen gelooft in de kracht van een 
compleet nieuwe start. Zonde, want wie opnieuw begint vergeeft zichzelf voor zijn 
gemaakte fouten en creëert daarmee nieuwe kansen. Door te falen leer je en groei je. 
 
Opnieuw beginnen gaat over jezelf herpakken, jezelf vernieuwen, de zaken compleet 
anders kunnen en durven benaderen. Een nieuwe start maken vergt moed, maar kan 
voor iedereen nuttig zijn. Nuttig voor onszelf, maar ook voor onze relaties met anderen. 
Loont het echt om altijd alles uit te praten, te herkauwen en te over-analyseren, of is het 
soms beter om simpelweg samen opnieuw te beginnen? 
 
www.maandvandespiritualiteit.nl 
 
 

 
Lezing Maarten den Dulk – Voor een nieuw begin 
 

Emeritus hoogleraar theologie en oud-predikant Maarten 
den Dulk geeft op donderdag 1 februari om 19.00 uur een 
lezing in boekhandel de Drvkkery over zijn boek Voor een 
nieuw begin, de agenda van Genesis. Kaarten: € 5,- 
(inclusief koffie of thee). 
 

De oeroude verhalen van Adam en Eva, Noach en de torenbouwers van Babel vertellen 
over hoe je opnieuw begint. Na een catastrofale ervaring wordt leven in vrede een 
urgente optie. Maarten den Dulk vertelt aan de hand van deze verhalen wat de 
levensagenda van de mens is. 
 
Lezing Maarten den Dulk 
Donderdag 1 februari, 19.00 uur, de Drvkkery  
Entree € 5,00 inclusief koffie/thee.  
Kaartverkoop de Drvkkery en online via www.drukkerijmiddelburg.nl/tickets 
Meer lezingen op 8 en 15 februari. Lees de nieuwsbrieven van de komende 
weken. 

http://www.maandvandespiritualiteit.nl/
http://dedrukkerij.shop.activetickets.com/ProgrammaDetail.aspx?id=19807


 

 

Actie Kerkbalans 2018 van start 

Na een landelijke start vorige week 

zaterdag is nu ook op Walcheren de 
actie Kerkbalans 2018 van start 
gegaan. Aan de buitenzijde van de 
Onze Lieve Vrouwekerk hangt bij de 
ingang een groot spandoek. 

Ook bezoekers van de H.H. Petrus- en 
Pauluskerk in Middelburg zal de actie 
niet ontgaan. Bij binnenkomst 
herinneren twee grote spandoeken aan 
de actie, waarover Fons Toorop, 
penningmeester van de H. Maria 
Parochie Walcheren in deze nieuwsbrief 
al het nodige schreef. 

Want de financiële bijdragen van de 
parochianen is dringend gewenst. De 
rekeningnummers waarop u uw bijdrage 
kunt overmaken vindt u op de laatste 
pagina van iedere nieuwsbrief. 

Inmiddels heeft een groot aantal 
vrijwilligers van de parochie bij een groot 
aantal parochianen een brief bezorgd, 
waarin extra informatie wordt verstrekt 
over het belang van deze jaarlijkse 
actie. 

 

Foto: Leo Speckens 

 

 

 

 

Wekelijks voor aantrekkelijke tarieven adverteren 
in deze nieuwsbrief? 

 
Neem contact op met Herman Maas 

telefoon 0118 – 43 03 77 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bob Wegkamp projectleider Wereldjongerendagen 

Voor de Nederlandse deelname aan de Wereldjongerendagen (WJD) in Panama, 

die januari 2019 plaatsvinden, is een projectleider gevonden. Op 1 januari 2018 
startte Bob Wegkamp en zal onder meer aan de slag gaan met de werving, reisor-
ganisatie en het opzetten van het Nederlandse programma. 

Rijkdom van de Kerk beleven 
,,Ik hoop dat jongeren die mee gaan dezelfde ervaring opdoen als die ik zelf had tijdens 
de Wereldjongerendag”, vertelt de kersverse projectleider. ,,Ik weet hoe het is om de 
enige jongere te zijn in de kerk. Dan is het enorm bemoedigend om zoveel mensen uit 
alle uithoeken van de wereld te zien die ook geloven. Ik wil me er graag voor inzetten 
dat ook andere jongeren die rijkdom van de Kerk kunnen beleven.’’ 
 
Jongerenwerk 
Bob zet zich sinds jaar en dag zowel vrijwillig als betaald ingezet voor het katholieke 
jongerenwerk binnen de Katholiek Charismatische Vernieuwing. Ook bij Radio Maria is 
hij een bekende stem, onder andere bij het jongerenprogramma ‘Maandagavond Live’ 
dat hij enkele jaren gepresenteerd heeft. Deze ervaringen komen volgens hem goed 
van pas bij het organiseren van de Nederlandse WJD-reis. ,,Bij Radio Maria heb ik de 
breedte van de Kerk in Nederland gezien,” licht Bob toe. “Hoewel Nederland relatief 
klein is, zijn de katholieken toch divers vertegenwoordigd.’ 
 
Gods plan 
Het thema wat Paus Franciscus aan de WJD in 2019 meegaf, is een vers uit het 
Lucasevangelie: ‘Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord’. Bob: 
,,Deze woorden zijn Maria’s instemming op Gods plan. Dat is toepasselijk voor jongeren 
in deze tijd. Zij zijn ondanks de drukte van alle dag ook bezig met vragen rondom 
identiteit en het plan in hun leven. Tijdens de reis naar de Wereldjongerendagen willen 
we door middel van het reisthema ‘Discover your identity’ en het internationale thema, 
jongeren de ruimte geven om hiernaar op zoek te gaan.’’ 
 
Bob is vader van twee kinderen en woont met zijn jonge gezin in de buurt van Brussel. 
Omdat het projectleiderschap een deeltijdfunctie is, kan hij dit goed combineren met zijn 
werk als coördinator voor een andere opdrachtgever. 

 
Meer informatie over de Nederlandse reis naar de Wereldjongerendagen in 
Panama kun je vinden op de site www.wjd.nl. Deze website is in opbouw en zal 
regelmatig worden voorzien van nieuwe informatie. 

 

Wekelijks voor aantrekkelijke tarieven adverteren 
in deze nieuwsbrief? 

 
Neem contact op met Herman Maas 

telefoon 0118 – 43 03 77 



 

 

 

Uitvaartverzorging H. Jobse  0118  46 22 05 

www.hjobse-uitvaart.nl  www.basisuitvaart-zeeland.nl 

 

 



 

 

  

 

Nieuw telefoonnummer Kledingbank Zeeland 

De Kledingbank Zeeland heeft sinds kort nieuwe telefoonnummers. 

Afsprakenlijn: 0118-227390 
(bereikbaar elke maandag-, dinsdag- en woensdagmorgen van 09.00-12.00)   
 
Algemene nummer: 0118-227310 
(bereikbaar elke maandag, dinsdag en woensdag van 09.00-16.00) 

In 2017 heeft de kledingbank Zeeland 2.624 volwassenen en kinderen kunnen helpen 
met goede, nieuw-kwaliteit kleding. En dit allemaal op doorverwijzing van hulpverleners. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lief en leed 

geboorte – doop - eerste communie – vormsel – huwelijk  - overlijden 

Gedoopt 

Rishano Balk Corea op 04-11-2017 
Vayèn v.d. Ven op 03-12-2017 
 
Overleden 

Marga de Groot-Francissen op 23 januari 2018 in Vlissingen 

Jeanine Sondag-v.d. Linden op 09-11-2017 
 

In deze rubriek worden uitsluitend gebeurtenissen opgenomen, die bij het parochiesecretariaat 

bekend zijn. 



 

 

Week van gebed voor de eenheid met als thema: ‘Recht door 
zee’ 

‘Recht door zee’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de 

christenen die zondag 21 januari van start ging. Het thema haakt aan bij het 

danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus, en is voorbereid door 

de kerken uit het Caribisch gebied. Vele kerken geven hier gedurende de Week 

van Gebed aandacht aan. 

De reddende daad van God die vrijheid brengt, is een samenbindende ervaring. 

Daarom werd het lied van Mozes en Mirjam (Exodus 15) een voor de hand liggende 

keus gevonden voor het thema van de Week van Gebed 2018. Het is een lied van de 

overwinning op de onderdrukking. Voor de Week van Gebed zijn onder meer materialen 

ontwikkeld voor kerken, basisscholen en kindernevendiensten. 

De Week van gebed voor de eenheid van de christenen kent een lange gebedstraditie 

die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen 

christenen mee. In het samen bidden ervaren zij onderlinge verwantschap. Tegelijk 

tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de 

samenleving in de voorbeden een plek te geven. Vorig jaar hebben in Nederland naar 

schatting zo’n 200.000 mensen meegedaan met het initiatief. 

Morgen wordt de week van het gebed in Middelburg afgesloten met een 

interkerkelijk gebedsontbijt in het korpsgebouw van het Leger des Heils aan de 

Stromenweg in Middelburg. 

 



 

 

 

 

■ Zaterdag 27 januari (08.30 uur) 
Interkerkelijk gebedsontbijt. Opgave en info via telefoon: 06-51217659 of e-mail: 

korps.walcheren@legerdesheils.nl 

■ 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 de Sint Josephkerk in Roosendaal. Op deze dag wordt vanuit 
onze parochie weer een Pelgrimstocht georganiseerd. De route is al klaar en u 
hoort hier nog nader over. 

 
■ Zondag 22 april 
 Roepingenzondag. 
 
■ Zondag 13 mei (10.30 uur) 
 Eerste Communie in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen 
 
■ Zondag 13 mei (10.30 uur) 
 Eerste Communie in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg 
 
■ 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 Walcheren vormen in de Onze Lieve Vrouwekerk in 
Vlissingen.

 
■ Maandag 22 tot en met zaterdag 27 januari 2019 
 Wereldjongerendagen in Panama. Meer informatie http://wjd.jongkatholiek.nl/ 
 

 

 
 

Er zijn 60 spieren nodig om nors te kijken, 
en maar 20 om te glimlachen. 

Waarom zou je je dan vermoeien?? 

mailto:korps.walcheren@legerdesheils.nl
http://wjd.jongkatholiek.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

 
 
 
 
 
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 eindredactie 
beoordeeld. Een opgelegd embargo impliceert niet automatisch, dat dit altijd gerespecteerd wordt. 
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