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Caritas zoekt (Middelburgse) bestuursleden 

Deelnemen aan het werk van Caritas is een hele concrete invulling van het je 

bekommeren om anderen. Wilt u daar ook werk van maken? Meld u dan bij een 
van de bestuursleden of neem contact op via onderstaand emailadres. 
 

 

Foto: © Peter Vrancken 

 
 
Het huidige bestuur bestaat uit 4 leden 
uit Vlissingen en 1 lid uit Middelburg. U 
begrijpt dat we het bestuur aan zouden 
willen vullen met mensen die op de 
Middelburgse kant van onze parochie 
georiënteerd zijn. 
 
 
We vergaderen om de 2 tot 3 maanden. 
Dan bespreken we wat er te doen is en 
wie daaraan meewerkt. De tijd die 
ermee gemoeid is, is relatief kort.  

 
 
Wilt u helpen om mensen in nood te ondersteunen? U bent van harte welkom. 
 
 

Het Caritas bestuur  
e-mail: caritas@rkwalcheren.nl 

 
 
 

mailto:caritas@rkwalcheren.nl


 

Fototentoonstelling eerste wereldoorlog 

Komende zondag, 11 november om 11 uur, is het precies honderd jaar geleden 

dat de eerst wereldoorlog is beëindigd. 
 
Ter gelegenheid daarvan bevinden zich in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen 
verschillende herinneringen aan deze oorlog. Ook werd de kerk in de oorlogsperiode 
gebouwd. 
 
Op het Martinusplein in de Onze Lieve Vrouwekerk is een overzicht met afbeeldingen 
over Vlissingen te bezichtigen, met onder meer de aankomst van 30.000 Belgische 
vluchtelingen. 
 
De foto's zijn beschikbaar gesteld door het gemeentearchief. De expositie is tot 1 
december te bezichtigen tijdens de reguliere openingstijden van de Onze Lieve 
Vrouwekerk en de toegang is gratis. 
 
 

 
Noodhospitaal voor Belgische vluchtelingen.  Foto: gemeentearchief Vlissingen 

 
 
 

 
Wekelijks voor aantrekkelijke tarieven adverteren 

in deze nieuwsbrief? 
 

Neem contact op met Herman Maas 
telefoon 0118 – 43 03 77 



 

Caritas in actie in Vlissingen 

Op 20 oktober hebben twee leden van het Caritasbestuur 8 Vlissingse mensen 

een heerlijke middag mogen bezorgen. Wij mochten de bus van Samen-op-stap 
met de geweldige chauffeuse Jolanda gebruiken en het weer heeft ons die 
middag met zon overgoten. 
 
Tekst: Ria Borgs 
 
Om 12.30 uur was het verzamelen bij de ingang van Zorgcentrum Ter Reede en dat  
leverde al direct een ontspannen sfeer op. Wie wacht er op een uitstapje? Elkaar 
ontmoeten, zeggen wie wie is en gewapend met rollators en hulpmaatjes naar de bus. 
Rustig een plaatsje zoeken, soms nog even veranderen omdat een been in de weg zat, 
maar tegen 13.00 uur konden wij wegrijden en onze achtste deelneemster thuis 
ophalen. Zij mocht in de particuliere auto. 

Onderweg gezellig babbelen met hier en daar wat uitleg over de prachtige natuur, de 
machtige Deltawerken en de herinneringen daaraan. Een rondrit over Schouwen 
gemaakt en uitgestapt bij de Plompe Toren. De meesten wilden wel even de benen 
strekken en genieten van de eeuwenoude inlagen met prachtige begroeiing aan de ene 
kant en het schitterende water aan de andere zijde.  Een snoepje en wat fris maakten 
het geheel compleet. 
  
Verder over het mooie eiland en terug naar Burgh. De Bewaerschole wachtte op ons 
samen met een zeer strenge meester. Voor een aantal was plaatsnemen in de kleine 
bankjes niet mogelijk en voor rollators had hij helemaal geen begrip. Het was spel, maar 
hij speelde dit meesterlijk. Degenen die niet binnen konden of wilden blijven, hebben 
heerlijk kunnen wandelen in de omgeving. 
 
Tegen 16.00 uur was het echt tijd voor een bakje en dat hebben wij genoten op het 
terras van bakker Sonnema. Een begrip met zijn leuke verzameling oorlogsattributen en 
voorwerpen uit de oude doos. Het duurde even eer iedereen zijn gewenste drankje en 
wat lekkers had, maar in zo’n heerlijke omgeving en in een goed gezelschap vloog de 
tijd.  
 
Tijd om de terugweg te aanvaarden. Tegen 18.00 uur waren wij terug bij Ter Reede. De 
mosselen waren op, maar met een kleinere groep hebben wij dit uitje toch met een 
etentje af kunnen sluiten. In het voorjaar gaan wij iets dergelijks voor een groep mensen 
uit Middelburg organiseren. 
 
Sam’s kledingactie 
Op 24 en 25 oktober hebben wij kleding ingezameld voor Sam’s kledingactie in de 
parochiekerk van Vlissingen. Hartelijk dank aan iedereen die de kleding zo keurig in 
plastic zakken verpakt hebben gebracht. Het inladen in de vrachtauto op maandag-
morgen was binnen tien minuten gebeurd en dat terwijl er 72 heel goed gevulde zakken 
waren. Ook onze dank aan de vrijwilligers die spontaan hebben meegeholpen.  

Kerstpakketten 
Er staat nog meer op de rol. Op zondag 11 november en 2 december wordt er in 
Vlissingen gecollecteerd om onze minder draagkrachtige naasten in december wat 
extra’s te kunnen geven in de vorm van een kerstpakket. Natuurlijk bevelen wij deze 
collecte van harte bij u aan, want het aantal aanvragen stijgt. 



 

Adventsviering voor senioren in H.H. Petrus en Pauluskerk 
 

Voorbereiding op het Kerstfeest 

Jaarlijks wordt in de H.H. Petrus en Pauluskerk in Middelburg speciaal voor de 

ouderen een Adventsviering gehouden met aansluitend in het tegenover de kerk 
gelegen Zorgcentrum Willibrord een gezellige bijeenkomst. 
 
Dit jaar vindt deze bijeenkomst plaats op dinsdag 18 december 2018. De viering in de 
H.H. Petrus en Pauluskerk begint om 13.30 uur. De samenkomst in Willibrord duurt tot 
16.30 uur. De kerk is vanaf 13.00 uur open. 

Deze bijeenkomst is bedoeld voor de parochianen van 72 jaar en ouder. Een aantal van 
hen is minder mobiel en sommigen zijn niet meer in staat om de vieringen van Kerstmis 
bij te wonen of zelfstandig de kerk te bezoeken. De Adventsviering is voor hen een 
uitstekende gelegenheid om bij de kerk betrokken te blijven, de pastor en pastoraal 
werker te ontmoeten en in een ongedwongen sfeer met anderen te praten. 
 
De werkgroep Adventsviering is inmiddels begonnen met de voorbereidingen: de 
inhoud van de viering en de ontvangst in Willibrord na de viering. Aan de deelnemers 
wordt een bijdrage gevraagd ter tegemoetkoming in de kosten.  

De parochianen die geen uitnodiging hebben ontvangen kunnen zich eenvoudig met 
een briefje, per e-mail of telefonisch aanmelden. Volstaan kan worden met naam, 
adres, woonplaats en het aantal personen. Contactgegevens staan hieronder vermeld. 

De laatste jaren bedraagt het aantal deelnemers ongeveer 50 personen. Uiteraard is er 
ruimte voor meer deelnemers. Voor veel mensen op hoge leeftijd is vervoer en 
begeleiding vaak een probleem. We hopen daarom met dit artikel in de nieuwsbrief 
velen aan te spreken en doen hiermee ook een beroep op mantelzorgers en hen die 
zorg hebben voor ouderen in hun omgeving (zoals ouders, buren, kennissen) om hen 
aan te melden, voor vervoer te zorgen en indien nodig ook te begeleiden. Tevens doen 
we graag een beroep op de senioren die nog wel mobiel zijn om zich ook aan te 
melden, want een grotere groep deelnemers maakt de bijeenkomst voor ieder nog 
zinvoller. 
 
Aanmelden 
Secretariaat H.H. Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 1, 4331 AA Middelburg. 
Telefoon: 0118 - 612860. Op werkdagen bereikbaar van 9.30 - 11.30 uur.   
E-mail: secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl 
 
 
Wij hopen dinsdag 18 december veel senioren te kunnen begroeten, 
 

Werkgroep Adventsviering Senioren   
H.H. Petrus en Pauluskerk Middelburg 

Mientje Bleyenbergh-van Remortel 

mailto:secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl


 

 

Caritascollecte 11 november 2018 in Middelburg 

In Middelburg is de Caritascollecte van zondag 11 november voor de 

Kledingbank. 
 
Stichting Kledingbank Zeeland is een non-profit organisatie die gratis kleding verstrekt 
aan de mensen die het zelf niet meer kunnen betalen. Zij streven ernaar om hen te 
voorzien van moderne, nieuwe of zo-goed-als-nieuwe kleding. Sinds de opening in juni 
2012 hebben zij meer dan negenduizend klanten mogen ontvangen, waarvan ongeveer 
de helft kinderen zijn onder de 18 jaar.  Dit houdt in dat er al meer dan 9335 
kledingpakketten zijn uitgedeeld. 
 
De kledingbank kan geld gebruiken voor het inkopen van onderkleding en het aanvullen 
van tekorten. Zij denken hierbij voornamelijk aan schoenen en jassen, maar ook aan 
kantoor-, winkel- en magazijnbenodigdheden. 
 
We bevelen deze collecte van harte bij u aan! 
 
 
 
 
 

 

 

 

Koorkring Contactdag Zeeland 

Voor de tweeëntwintigste keer organiseren de Gezamenlijke Koorkringbesturen 

in Zeeland, Koorkring Zeeuwse Eilanden en Koorkring Zeeuws-Vlaanderen, dit 
jaar op zaterdag 10 november de studiedag Contactdag Zeeland in de heilige 
Eligiuskerk (Sint Eligiusplein 17) te Oostburg. 
 
De studiedag begint om 10.00 uur, maar vanaf 09.30 uur bent u welkom voor een 
kopje koffie of thee. Om 12.00 uur is de lunch. Het middagprogramma vatten we om 
12.45 uur terug aan. Om 14.30 uur is er weer een korte pauze en we besluiten om 
15.00 uur de dag met een afsluitende viering, die voor iedereen toegankelijk is. 
 
Iedereen die aan deze dag wil deelnemen kan zich op één van de volgende manieren 
opgeven: 
* Contactdag Zeeland Mgr. de Backerestraat 5, 4529 GR Eede. 
* per e-mail: r.van.quekelberge@h4a.nl 
 
Kosten 
De bijdrage van € 15,00 (lunch en koffie inbegrepen) dient u, gelijktijdig met de 
inschrijving, over te maken op IBAN NL61 INGB 0006 7074 42 ten name van 
Contactdag Zeeland, Hoogvogelstraat 5, 4515 BD IJzendijke. 
 
Indien één persoon zorg draagt voor meerdere deelnemer(ster)s, wilt u dan ook 
hun naam en adres bij de aanmelding doorgeven? 



 

 

 

 

Uitvaartverzorging H. Jobse  0118  46 22 05 

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

 
 

 

Ank Muller kerkelijk werker in Oost-Souburg 

Voormalig havenpastor Ank Muller 

uit Vlissingen is benoemd tot 
kerkelijk werker bij de Protestantse 
gemeente Oost-Souburg (PGOS). 
 
De voorzitter van de Kerkenraad van de 
PGOS, de heer C. van Boven, heeft dat 
afgelopen zondag tijdens de wekelijkse 
dienst bekend gemaakt. 
 
Ank Muller begint met haar 
werkzaamheden op 1 januari 2019. 
 
Het pastoraal team van de PGOS 
bestaat vanaf 1 januari uit ds. Eewout 
Klootwijk, en de kerkelijk werkers Ank 
Muller en Rianne Steenbeek. 

Ank Muller gefotografeerd als havenpastor 
Archieffoto: © Peter Vrancken 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Motto pelgrimstocht Vastenactie 2019 bekend: ‘Wandelen 
over water’ 

Vastenactie organiseert in 2019 voor het negende jaar op rij een pelgrimstocht. 

De tocht wordt samen met de leden van de Parochie van Levend Water (Weesp, 
Muiden, Muiderberg) georganiseerd en dit keer is het motto ‘wandelen over 
water’, hetgeen aansluit bij de Vastenactiecampagne van 2019: ‘water verandert 
alles’.  

De Pelgrimstocht wordt gehouden van donderdag 11 tot en met zaterdag 13 april 2019. 
De rondwandelingen vinden plaats vanuit en in de mooie waterrijke omgeving van 
Weesp. Iedere morgen is om 09.30 uur de start vanuit het Lichthuis, Waagplein 10, 
1381 XP Weesp. 

Weesp is water: de naam Weesp is afgeleid van het oude Wesepa, dat te verklaren is 
als samenstelling van de oude Indo-Europese woorden ‘wis’ (= wegstromen) en ‘apa’ (= 
water). Weesp, Wesepa, stromend water. De naam van de parochie van Weesp, 
Muiden en Muiderberg sluit daar goed bij aan: Parochie van het Levend Water. 

De wandeltocht is enerzijds bedoeld om geld bij elkaar te brengen voor de projecten 
van Vastenactie en anderzijds om met elkaar na te denken over de eigen levenswijze 
en de invloed die dat heeft op de medemens in andere werelddelen. Meer informatie 
over het programma en deelnamemogelijkheden volgt in de loop van november 2018 
op www.vastenactie.nl 
 
 

 

Gerarduskalender is er weer 

De Gerarduskalender voor 2019 is weer verkrijgbaar. 

 
U kunt de overbekende scheurkalender tegen betaling van een bedrag van slechts 
€ 7.25 afhalen tijdens de openingstijden van het parochiesecretariaat in Middelburg.  
 
De openingstijden vindt u op de laatste pagina van deze nieuwsbrief. 
 

 
 

Kerstkoor 2018 

Op 16 november 2018 gaan de repetities van start voor het kerst-familiekoor 

onder leiding van Agnes van de Dries-Menheere. 
 
Iedereen die graag kerstliederen zingt en op 25 december mee wil werken aan een 
sfeervolle kerstviering in de parochiekerk te Vlissingen, is van harte welkom. 
 

Repeteren is echter wel noodzakelijk om van individuele zangers en zangeressen een 
koor te maken, dus kom 16, 23, 30 november  en 7, 14 en 21 december lekker zingen 
van 15.30-17.00 uur. De ingang is aan de Singel, de linkse deur naast de vuilnisbakken. 
 

http://www.vastenactie.nl/


 

Aanvraagmogelijkheid ‘gratis VOG’ door parochies verruimd 
en verlengd 

 

Sinds januari 2016 bestaat de mogelijkheid om een gratis Verklaring Omtrent 

het gedrag (VOG) te verkrijgen voor vrijwilligers die werken met minderjarigen en 
met mensen met een verstandelijke beperking. 
 
Binnen de R.-K. Kerk zijn inmiddels via deze regeling ruim 5.000 gratis VOG- 
aanvragen verwerkt. De regeling wordt met ingang van 1 november uitgebreid en tot in 
ieder geval 1 juli 2019 voortgezet. 
 
De overheid heeft de regeling met ingang van 1 november 2018 uitgebreid naar alle 
vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie. Daarmee worden 
vrijwilligers bedoeld die hulp of begeleiding bieden aan kwetsbare groepen of personen. 
Daarnaast moet er sprake zijn van een risicovolle situatie, zoals één-op-één 
huisbezoeken. Hierdoor vallen vanaf 1 november 2018 bijvoorbeeld ook vrijwilligers die 
huisbezoeken aan zieken en ouderen afleggen onder de regeling gratis VOG. 
 
Centrale aanvraagprocedure geldt tot 1 juli 2019 
Landelijk wordt onderzocht hoe het mogelijk kan worden gemaakt dat parochies in de 
nabije toekomst zelf digitaal gratis VOG’s voor vrijwilligers kunnen aanvragen. De 
bestaande, centrale aanvraagprocedure blijft in ieder geval gelden tot 1 juli 2019. 
Verder blijft de reguliere VOG van belang voor alle overige functies waarvoor de 
regeling ‘gratis VOG’ niet van toepassing is, zoals bijvoorbeeld voor pastorale 
beroepskrachten en bijvoorbeeld voor een penningmeester. 
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Lief en leed 

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

 
Gedoopt 

op 6 oktober 2018: Mila Helena Goedbloed 

 

In deze rubriek worden uitsluitend gebeurtenissen opgenomen, die bij de parochie bekend zijn. 

 



 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
Expositie 

■ Tot zondag 1 december 
 Expositie in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen vanwege het feit, dat 
honderd jaar geleden de eerste wereldoorlog beëindigd werd. U leest er meer 
over elders in deze nieuwsbrief. 

 
■ Zondag 11 november (17.00-17.45 uur) 

Taizéviering in de Jacobskerk in Vlissingen met zang van Marjo Schillings. 
Achter het orgel: Jos Vogel. 

 
■ Zondag 18 november 

Werelddag van de armen. 
 

■ Dinsdag 27 november 
 Oud-deken Peter de Rooij viert zijn zilveren priesterjubileum. Van harte  
gefeliciteerd! 

 
■ Vrijdag 30 november (15.00 – 16.30 uur) 

Lezing en boekpresentatie Etty Hillesumlezing 2018 van 15.00-16.30 uur in de 
Burgerzaal van het Oude Stadhuis op de Markt in Middelburg. Inloop vanaf 14.30 
uur. U leest er binnenkort meer over in deze nieuwsbrief. 

 
■ Dinsdag 18 december (13.30-16.30 uur) 

Adventsviering voor senioren vanaf 72 jaar. De viering in de H.H. Petrus- en 
Pauluskerk begint om 13.30 uur. De samenkomst in Willibrord duurt tot 16.30 
uur. De kerk is vanaf 13.00 uur open. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. U leest 
er meer over in deze nieuwsbrief. 
 

 2019 
■ Maandag 22 tot en met zaterdag 27 januari 2019 
 Wereldjongerendagen in Panama. Meer informatie http://wjd.jongkatholiek.nl/ 
 
■ Woensdag 17 april (19.00 uur) 

Chrismamis in de H. Willibrorduskerk van Teteringen. Gastheer is de parochie 
van de H. Augustinus van Hippo. 

 
 

 
De waarheid heeft het vaak moeilijk, 

maar overleeft alles!!

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 
9.00-11.30 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): 

Fons van Hees 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
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parochianen en andere belangstellenden van de H. Maria Parochie Walcheren, die zich daarvoor 
hebben aangemeld. Kent u mensen die de nieuwsbrief niet hebben ontvangen, maar hem wel graag 
willen ontvangen? Aanmelden kan door persoonlijk een e-mail te sturen naar: 
nieuws@rkwalcheren.nl. Nieuw e-mailadres? Afmelden? Reply een door u ontvangen nieuwsbrief 
naar hetzelfde e-mailadres. Heeft u nieuws of een agenda-bericht 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 uitdrukkelijk het recht voor 
om aangeboden 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 altijd 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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