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CARITAS collecteert voor Sint Jans Hospice De Casembroot 

Aanstaande zondag, 4 februari, zal de opbrengst van de Caritas Collecte ten 

goede komen aan het werk in Sint Jans Hospice De Casembroot. 
 
Wellicht kent u het hospice. In een hospice verblijven mensen die er hun laatste 
levensfase doorbrengen. Naast de zorg die normaal gesproken door al onze 
medewerkers gegeven wordt, hebben wij ook een ‘werkgroep leven’ opgericht. Dat 
klinkt u misschien wat vreemd in de oren maar in het hospice wordt eigenlijk nog heel 
intens geleefd. Alles wat gevierd kan worden, dat wordt gevierd. Kleine momenten van 
geluk en comfort proberen wij zoveel als maar mogelijk is voor onze bewoners te 
creëren. Wij doen ons best ons huis een warm huis te laten zijn waar een ieder zich op 
zijn gemak voelt. 
 
Juist voor die extra zorg zijn wij afhankelijk van giften om dit allemaal mogelijk te 
maken. Wij zijn u dan ook bij voorbaat alvast dankbaar voor de gift die u eventueel gaat 
geven aan Caritas. 
 
Meer lezen? www.hospicemiddelburg.nl of neem een kijkje in het huis via https://nl-
nl.facebook.com/sintjanshospice/ 
 
Vriendelijke groet, 
Annemarie de Koster 
Verpleegkundige Sint Jans Hospice De Casembroot 
 
► U kunt uw gift ook op de rekening van CARITAS overmaken: 

IBAN  NL82 RABO 0117 0296 61 t.n.v. Caritas H. Maria Parochie Walcheren   
onder vermelding van ‘Hospice’. 

 

http://www.hospicemiddelburg.nl/
https://nl-nl.facebook.com/sintjanshospice/
https://nl-nl.facebook.com/sintjanshospice/


U bent bijbelser dan u denkt 

Wast u ook wel eens de handen in onschuld? Of bent u een ongelovige 

Thomas? Deze vragen bevatten uitdrukkingen die rechtstreeks op de bijbel zijn 
terug te voeren. De bijbel is vermoedelijk onze rijkste bron aan spreekwoorden en 
gezegden. Vaak zonder dat we het weten. 

Want wie denkt aan de bijbel als hij spreekwoorden gebruikt als ‘Beter een goede buur 
dan een verre vriend’, ‘Wie een kuil graaf voor een ander valt er zelf in’ en ‘Waar het 
hart van vol is, loopt de mond van over’? Onze taal kent heel veel spreekwoorden en 
gezegdes die daarin hun oorsprong hebben. Bij de eerste twee uitdrukkingen is dat niet 
moeilijk te ontdekken, maar er zijn er heel wat die op het eerste gezicht niks met de 
Bijbel te maken lijken te hebben. 

Nicolette Meulenbroek-Kleinegris zal een aantal daarvan op een aanschouwelijke 
manier presenteren. Aan u om het verband te leggen. Misschien leuk om een bijbel 
mee te nemen om samen op zoek te gaan naar de authentieke betekenis en deze te 
vergelijken met de huidige betekenis. Is deze door de 'tijdgeest' veranderd of is deze 
nog steeds bruikbaar in alle dag. 

De presentatie is op donderdag 15 februari in Hof van Buren, Oranjelaan 17 in 
Middelburg en begint om 14.00 uur. Er wordt een bijdrage gevraagd van 2,50 
euro, incl. koffie/thee. Wilt u de lezing bijwonen dan graag tevoren  aanmelden bij 
mevrouw Ger van Waegeningh, telefoon 0118 635792 of per e-mail via 
gvanwae@zeelandnet.nl 

 

mailto:gvanwae@zeelandnet.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 Kick Bras – Oog in oog 

 
Mystiekkenner Kick Bras geeft op donderdag 
8 februari om 19.00 uur een lezing in 
boekhandel de Drvkkery. Onlangs verscheen 
van zijn hand het veelgeprezen boek Oog in 
oog, christelijke mystiek in beeld. Kaarten: 
€5,- (inclusief koffie of thee).   
 
Bras presenteert en becommentarieert teksten en 
kunstvoorwerpen die op het goddelijke mysterie 
zijn gericht. Hij maakt via beeldpresentaties een 
pelgrimsroute langs beeldende kunstenaars en 

schrijvers: van Hadewijch tot Bonhoeffer, van Giotto tot Rothko en van Chagall tot 
Caravaggio. Aan bod komen centrale thema’s als de mystieke ervaring, gods- en 
mensbeelden en de mystieke weg, met al de metaforen en beelden die daaraan zijn 
ontsproten. 
 

► Lees verder op de volgende pagina 
 
 
Kick Bras 

http://www.maandvandespiritualiteit.nl/


Kick Bras was docent spiritualiteit aan de theologische Universiteit te Kampen, 
hoofdredacteur van het blad Herademing en auteur van verschillende boeken over 
meditatie, spiritualiteit en mystiek. Hij promoveerde op Jan van Ruusbroec. 
 
Lezing Kick Bras 
Donderdag 8 februari 
Locatie: de Drvkkery, Markt 51 
Aanvang: 19.00 uur 
Entree: € 5,- inclusief koffie/thee 
Laatste lezing op 15 februari 
Kaartverkoop: boekhandel de Drvkkery en online via www.drukkerijmiddelburg.nl/tickets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://dedrukkerij.shop.activetickets.com/ProgrammaDetail.aspx?id=19808


 

 

  

Huispaaskaarsen 2018 
Huispaaskaarsen kunnen op 11 februari, 18 februari en 25 februari na de viering in de 
Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen besteld en vooraf betaald worden in de sacristie 
bij Leonie van den Berg. 
 
De huispaaskaarsen worden in de Paaswake gezegend en kunnen na de viering mee 
naar huis genomen worden. Afbeelding en prijzen liggen vanaf 11 februari achterin de 
kerk. 
 
Verklaring afbeelding 
 
Model Paasreliëf A  
Een vredesduif, laurierblad en kelk; symbool van de Heilige Geest afgebeeld op een 
klassiek rood kruis. 
                                                        
                                                          Art. Model Lengte  Ø    incl. BTW 

 
         A 60,  60  cm          8    € 58,95     
         (inclusief 5 wierooknagels) 
 
         A 40,  40  cm                € 33,75 
 
         A 30,  30  cm                € 26,50 
 
         A 25,  25  cm                € 19,95 
 
         D 18   18 cm                 € 15,00* 
 
          (*Staat niet op deze afbeelding) 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 

 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kinderen maakten fraaie tekening 

Al enige weken staat er een tekening van de kerk en pastorie op het schoolbord 

in de kleine vergaderzaal. Eigenlijk te gedetailleerd om er geen aandacht aan te 
besteden. 
 
De kinderen van de kindernevendienst hebben aan alles gedacht. Petrus en Paulus op 
de kerk, de klokken boven de grote deuren, de Mariakapel, de pastorie, de paaltjes voor 
het kerkplein, de bomen en de geparkeerde auto’s. 
 
Wat een leuke versiering voor als we ’s ochtends koffie zitten te drinken daar! 
 
 
 
 

Kindernevendienst in Middelburg 

Komende zondag, 4 februari, zal er in de Petrus –en Pauluskerk in Middelburg 

in de viering van 10.00 uur kindernevendienst zijn! 
 
Kinderen, (groot-) ouders : van harte uitgenodigd! 
 
Na de viering is er koffie, thee en limonade 
 

S. de Deckere 
R. Mangnus 

Stichting Refugium 

Op 21  januari jl . vond er in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen een 

oecumenische viering plaats met als thema: Recht door zee. 
 
De opbrengst van de collecte was bestemd voor de Stichting Refugium. Deze stichting 
zet zich in voor de gezinshereniging van vluchtelingen. De collecte is met name bedoeld 
voor de hereniging van kinderen met hun ouders en heeft 332,80 euro opgebracht. 

 

 

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 

 



 

 

Pelgrimstocht 2018 Woensdag 28 maart 2018 naar de 
Chrismamis  in Roosendaal 

 

 
 
De H. Maria Parochie Walcheren organiseert dit jaar weer een pelgrimstocht naar de 
Chrismamis. Bezinning en  ontspanning zijn de kernwoorden voor deze tocht. Met de 
trein gaan wij op weg naar het startpunt voor onze pelgrimstocht van circa 15 tot 17 km. 
Uiteindelijk wordt ‘s avonds in de Sint Josephkerk in Roosendaal  de Chrismamis 
bijgewoond. De kosten zijn voor eigen  rekening. Circa een week voor de pelgrimage 
ontvang je een brief of e-mail met een beschrijving en aanvullende informatie. 
 
Wilt u deze pelgrimage meemaken: geef u dan op vóór woensdag 21 maart via het 
parochiesecretariaat door het invullen van bijgevoegd strookje of via het 
mailadres chrismamis@zeelandnet.nl. 

_________________________________________________________________ 
 
Inschrijfformulier 
Ja, ik neem deel aan de pelgrimstocht op woensdag 28 maart 2018. 
Naam   :…………………………………………………………………. 
Adres    :…………………………………………………………………. 
Postcode  :…………………………………………………………………. 
Plaatsnaam  :…………………………………………………………………. 
Telefoonnummer :…………………………………………………………………. 
E-mailadres  :………….……………………………(indien van toepassing) 
 
Ik regel wel/niet eigen vervoer voor de terugreis en …personen kunnen met mij  
terugrijden. 
 

 

H. Maria Parochie Walcheren 
 

Een vitale geloofsgemeenschap! 
 

 

mailto:chrismamis@zeelandnet.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lief en leed 

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

 
Overleden 

Marinus Petrus Adrianus (Rien) Renne op 26 januari 2018 

 

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

bekend zijn. 

 



 

 

Religieuzenprijs 2018: nomineer jongeren die zich in willen 
zetten voor een betere wereld 

Het Bestuur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) wil haar 

tweejaarlijkse Religieuzenprijs dit keer toekennen aan een project of initiatief voor 
en/of door jongeren (tot 35 jaar) die zich inzetten voor een betere wereld. De KNR 
roept iedereen op, ook in parochies en bisdommen, om initiatieven, projecten of 
personen te nomineren die voldoen aan deze criteria. 

De Religieuzenprijs wordt in principe iedere twee jaar uitgereikt door de KNR aan een 
project waarin religieuzen zich herkennen vanwege de inzet en bezieling voor mensen 
in de marge, in de zorg of andere terreinen waarop de religieuzen zelf werkzaam waren 
en nog altijd zijn. De prijs bestaat uit een kunstwerk en een bedrag van € 5.000,–. Met 
deze prijs willen de religieuzen dit keer jongeren die zich inzetten voor hun idealen in 
het zonnetje zetten en stimuleren. 

In een videoboodschap van april 2017 sprak Paus Franciscus jongeren wereldwijd toe: 
,,Jullie, de jongeren, zijn de toekomst. Ik vraag jullie te bouwen aan de toekomst, te 
werken aan een betere wereld. Het is een uitdaging. Ja, het is een uitdaging. Nemen 
jullie deze aan?’’ 

De KNR wil jongeren bemoedigen die deze uitdaging inderdaad hebben aangenomen. 
Die het als hun roeping zien om, vanuit een religieuze bewogenheid en inspiratie, te 
werken aan een betere wereld en zich in willen zetten voor gerechtigheid, mensen in de 
marge of zorg voor de schepping. 

Oproep voor nominaties 

De KNR roept iedereen op om initiatieven, projecten of personen te nomineren waarvan 
hij of zij meent dat deze in aanmerking komen voor deze prijs en die voldoen aan de 
criteria. Dit kan door middel van het aanmeldformulier dat is te vinden op de website 
van de KNR. Daar zijn ook de criteria te vinden. Ook niet-religieuzen kunnen een 
initiatief voordragen voor de prijs. 

Aanmelden kan tot 1 april 2018. Daarna zal de jury zich buigen over alle nominaties 
en mede aan de hand van de criteria en richtlijnen, een zogenaamde shortlist van 
genomineerden opstellen. Op basis van deze shortlist bepalen de Hogere Oversten van 
de religieuze instituten uiteindelijk wie de winnaar van de Religieuzenprijs 2018 wordt. 
De bekendmaking van de winnaar en uitreiking van de prijs vinden plaats op 8 
november 2018 in Den Bosch. 

 

Kijk hier voor de criteria, richtlijnen en het aanmeldformulier 

 

 



 

 

 

 

 

 
■ Donderdag 15 februari (14.00 uur) 

Nicolette Meulenbroek houdt in ‘Hof van Buren’, Oranjelaan 17 in Middelburg een 
lezing over bekende en minder bekende spreekwoorden en hun relatie met de 
bijbel. Lees hier meer over elders in deze nieuwsbrief. 

 
■ 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 20 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 is geen mens zo eenzaam 
als hij die alleen zichzelf bemint!! 

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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