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Afscheid van organist Arie de Reuver 
 

Arie de Reuver is in augustus 1995 bij het St. Caeciliakoor 

van de H. Martinuskerk in Oost- en West-Souburg gekomen. 
 
Ook was hij ook nog organist in De Schaapskooi, maar omdat 
daar meerdere organisten waren kon hij regelmatig in de H. 
Martinuskerk spelen, nog op het orgel dat door de parochianen 
zelf gebouwd is. Dit orgel staat nog steeds in de kerk die nu 
Adventskerk heet. 
 
In september 1999 verhuisde hij mee met het St. Caeciliakoor 
dat toen door het sluiten van de H. Martinuskerk verhuisde naar 
de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. Soms werd er ook een 

beroep op hem gedaan door het gemengd koor als zij zonder organist zaten. Arie bleef 
altijd bereid om bij speciale vieringen te spelen, zoals rouw en trouw, Vormselvieringen 
en in de strandkerken. 
 
Hij is tot en met zondag 25 november 2018 organist van het St. Caecilia koor. De reden 
dat hij nu gaat stoppen is een verhuizing naar Gouda. We zijn altijd bijzonder tevreden 
geweest over de samenwerking tussen koor en organist en hij dacht ook altijd mee om 
oplossingen te zoeken bij wat meer ingewikkelde muziekstukken. 
 
Het koor vindt het dan ook erg jammer dat na zoveel jaren van samenwerking dit nu 
gaat stoppen. Dit betekent tevens dat wij nu zonder organist zitten. Als u misschien 
iemand weet die ons wil begeleiden als organist dan horen wij dat graag en kunt u 
contact opnemen met Gerard Wortman 06-28 26 32 87, hartelijk dank alvast. 
 
De afscheidsviering van Arie de Reuver is komende zondag om 10.00 uur in de 
Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen.  



 

Prachtige kaarten van werkgroep Ter Reede 

Afgelopen woensdag was er voor de dames van de R.-K Werkgroep Ter Reede 

weer een creatieve middag. De voorraad zelf gemaakte kaarten werd weer 
aangevuld. Aan het einde van de middag konden de kaarten getoond worden. 
 

Foto’s: Margreeth de Beer 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

SAMENkerstZINGEN op 16 december 2018 in Middelburg 

Hoe bijzonder is het om met inwoners van de stad Middelburg in de 

Kerstperiode samen kerstliederen te zingen? 
 
 
Dat kan op zondagavond 16 december. Het wordt georganiseerd door de Raad van 
Kerken Middelburg en als locatie is de Rooms-katholieke Kerk gekozen. Er zijn diverse 
koren en cantorijen van de verschillende kerken uit de stad, die iets laten horen van hun 
eigen Kerstrepertoire. 
 
 
Natuurlijk zal ook een Kerstverhaal niet ontbreken. Bijzonder is dat burgemeester 
Harald Bergmann aanwezig zal zijn om een Kerstboodschap door te geven. 
 
 
Kinderen die het leuk vinden om van te voren samen een lied te oefenen zijn welkom 
om 18 uur. Geef je op via Facebookpagina ‘Samen KERST zingen’ of via het mailadres 
rvkmiddelburg@zeelandnet.nl. 

 
Van harte welkom op 16 december 2018 om 19 uur in de R.K. Petrus- en 
Pauluskerk, Lombardstraat 1 in Middelburg. Na afloop is er voor iedereen warme 
chocolademelk! 

 
 
 

 

 

Uitvaartverzorging H. Jobse  0118  46 22 05 

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

mailto:rvkmiddelburg@zeelandnet.nl


 

Wereldlichtjesdag op zondag 9 december 2018 

Wanneer een kind sterft, lijdt een hele familie intense pijn. 

 
In 1997 ontstonden in Amerika groepen rondom families die een kind verloren hadden, 
om te troosten, om te ondersteunen en samen te rouwen. Daaruit is op de 2e zondag 
van december de Wereldlichtjesdag ontstaan. 
 
Op ruim 40 plaatsen in Nederland bestaat de mogelijkheid voor mensen om op die dag, 
een kaars voor hun kind aan te steken. December is niet alleen een donkere maand 
vanwege de korte dagen, maar vanwege de feestdagen voelt de maand ook donker als 
je te maken hebt met een groot verdriet en gemis van je kind. Het maakt niet uit hoe 
jong of oud het kind was of hoe lang het geleden is. 
 
Op Walcheren was er tot nu toe nog geen plek om dit te kunnen doen. Daarom 
organiseert de Raad van Kerken Middelburg e.o. op zondag 9 december een Wake in 
de Doopsgezinde Kerk aan de Lange Noordstraat 62 in Middelburg. 
 
De kerk is open vanaf 18 uur. Er zal muziek klinken, gedichten worden voorgelezen of 
er zal een kort verhaal te beluisteren zijn. Mensen kunnen naar binnen lopen, een kaars 
aansteken en blijven zolang ze dat zelf willen. 
 
Er is ook een website van de landelijke organisatie www.wereldlichtjesdag.nl met 
meer informatie. Deze Wake is voor ieder die daar behoefte aan heeft 
toegankelijk. 
 
 

 
 
 
 
 

 

Wilt u ons kopij sturen? Graag. 
 

Lees voor de zekerheid de spelregels in de disclaimer!! 
 

 

http://www.wereldlichtjesdag.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stemmen voor de publieksprijs landelijke fotowedstrijd Actie 
Kerkbalans is gestart! 

Na het succes van de wedstrijd voor 2018 organiseert Actie Kerkbalans voor de 

campagne van 2019 voor de tweede keer een Nationale Fotowedstrijd waar alle 
kerkleden aan mee kunnen doen. Het stemmen voor de winnaar van de 
publieksprijs is nu geopend op het facebook account van Actie Kerkbalans. 

 
Er zijn dit jaar drie categorieën waarvoor kerkleden een foto kunnen insturen: 
1. Vieringen op zondag als uiting van het geloof 
2. Onderlinge betrokkenheid in de kerk: omzien naar elkaar 
3. De missionaire en/of diaconale aanwezigheid van de kerk in dorp of stad 
 
 
Jury en publieksprijs 
Uit alle inzendingen kiest de jury per categorie een winnaar. De jury bestaat uit de 
voorzitter van de Interkerkelijke Commissie Geldwerving, verantwoordelijk voor 
Kerkbalans, Hans Zuijdwijk, hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad Anton de Wit, 
KRO-NCRV presentatrice en PKN-predikante Jacobine Geel en fotograaf en winnaar 
van de Zilveren Camera 2016, de uit Oost-Souburg afkomstige Ramon Mangold. 
 

Publieksprijs 
Ook valt er een publieksprijs te winnen. Op het Facebookaccount van Actie Kerkbalans 
kunnen mensen foto’s liken. De foto’s zijn te zien in het album: Kerkbalans Nationale 
Fotowedstrijd 2019. De foto met de meeste ‘duimpjes omhoog’ wint uiteindelijk de 
publieksprijs. Alle winnaars van de Nationale Fotowedstrijd 2019 winnen een award én 
een masterclass fotografie van Ramon Mangold. 
 

Bekendmaking prijswinnaars 
De prijswinnaars worden bekend gemaakt tijdens de landelijke perspresentatie van de 
Actie Kerkbalans op vrijdag 18 januari 2019. Inzenden kan nog tot en met vrijdag 14 
december. Kijk voor meer informatie op de website van Actie Kerkbalans. 
 

 

 
 

 
Wekelijks voor aantrekkelijke tarieven adverteren 

in deze nieuwsbrief? 
 

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

 

https://www.facebook.com/kerkbalans/
https://www.facebook.com/pg/kerkbalans/photos/?tab=album&album_id=1865304340235301
https://www.facebook.com/pg/kerkbalans/photos/?tab=album&album_id=1865304340235301
https://kerkbalans.nl/fotowedstrijd-kerkbalans/
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Lief en leed 

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

 
Overleden 

Danuta Lievense-Kozak op 19 november 2018 

Gerardus Dominicus Zegers op 20 november 2018 

 

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

redactionele verantwoordelijkheid is niet van toepassing op deze rubriek. 

 



 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mgr. Jan Liesen zondag in ‘Geloofsgesprek’ 
Komende zondag, 25 november, is bisschop Liesen te gast bij Leo Fijen in het 
Geloofsgesprek. Op het hoogfeest van Christus Koning blikt de bisschop vooruit op de 
Advent: ,,Advent is onze voorbereiding op het grote feest van Kerstmis. Het is een tijd 
van verlangen en het verwachten van de komst van Christus.’’ 

,,We leven in een tijd van snelle communicatie. Dat bepaalt ons ritme en geeft een 
zekere druk. We verliezen daardoor een beetje de kunst het wachten en verwachten. 
Maar het is goed ergens op te wachten. Dan kan er iets gebeuren in ons en iets 
groeien,’’ vertelt de bisschop. ,,God komt in ons leven binnen. Dat is niet iets van alleen 
die vier weken in de Advent, maar van ons hele leven. Als mens daarop gericht blijven 
is iets van alledag en alle tijd.’’ 

Vanwege de bisdombedevaart 2019 (in de voetsporen van de heilige Benedictus) 
vertelt de bisschop hoe de benedictijnse spiritualiteit en een bedevaart je kunnen 
helpen om tijd te maken voor God. 

Zondag 25 november op NPO2 
10.15 uur Geloofsgesprek met bisschop Liesen 
10.30 uur Eucharistieviering vanuit de Basiliek van de H. Johannes de Doper in 
Oosterhout, hoofdcelebrant is pastoor Han Akkermans 

 

 

Download nu bisdommagazine over ‘Gaudete et Exsultate’ 
Iedereen is geroepen tot heiligheid. Dat is, kort gezegd, de boodschap die paus 
Franciscus geeft in zijn exhortatie ‘Gaudete et exsultate: Over de roeping tot heiligheid 
in de hedendaagse wereld’. De tekst verscheen in april 2018. Het nieuwe Bisdom 
Magazine besteedt er uitgebreid aandacht aan. Het blad werd vorige week verzonden 
aan abonnees en kan nu op de bisdomwebsite worden gedownload. 

In het document van 177 paragrafen benadrukt de paus dat God wil “dat wij heilig zijn” 
en ons niet “tevreden stellen met een middelmatig, verwaterd, onsamenhangend 
bestaan”. We moeten het wezenlijke zoeken, benadrukt paus Franciscus: ,,In het 
middelpunt staat de liefde. De heilige Paulus zegt dat wat werkelijk telt, ‘geloof zich 
uitend in liefde’ is (Gal. 5, 6). Wij zijn geroepen om nauwkeurig zorg te dragen voor de 
liefde.’’ 
 
Download het magazine met onder meer de volgende bijzondere artikelen: 
- Zo bijzonder is een heiligverklaring 
- Leven met God 
- Niet nadoen, maar navolgen 
- Patroonheiligen van parochies 

Bron: nieuwsbrief Bisdom Breda. Redactionele bewerking: Peter Vrancken 

https://www.bisdomvanbreda.nl/category/bisdombedevaart-2019/
https://www.bisdomvanbreda.nl/wp-content/uploads/2018/11/Bisdom_Magazine_2018-4_GAUDETE_ET_EXSULTATE.pdf


 

 

 

 
 

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 in onze 
nieuwsbrief van 9 november jl. 

 
■ 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 meer over in deze nieuwsbrief. 
 

■ Zondag 9 december (vanaf 18.00 uur) 
Wereldlichtjesdag 2018. De Raad van kerken in Middelburg e.o. organiseert een wake in 
de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat 62 in Middelburg. U leest er meer over 
elders in deze nieuwsbrief. 

 
■ Zondag 16 december (19.00 uur). 

De Raad van kerken Middelburg e.o. organiseert SAMENKerstZINGEN in  de H.H. 
Petrus en Pauluskerk in Middelburg. U leest er meer over elders in deze nieuwsbrief. 

 
■ Dinsdag 18 december (13.30-16.30 uur) 

Adventsviering voor senioren vanaf 72 jaar in Middelburg. 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 las er meer over in 
de nieuwsbrief van 9 november 2018. 

 
■ Woensdag 19 december (14.00-16.30 uur) 

Adventsviering voor senioren vanaf 72 jaar in de Blauwe Zaal bij speeltuinvereniging De 
lammerenburcht in Vlissingen. U las er meer over in de nieuwsbrief van 16 november jl. 

 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. 

 

 
Dagelijks geeft men nog steeds de schuld 

van een onheilstijding aan de boodschapper!!

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

 
 
DISCLAIMER NIEUWSBRIEF 
Deze nieuwsbrief is een onafhankelijk,  journalistiek medium en wordt verspreid onder medewerkers, 
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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