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Vieringen rond Kerstmis 2018 en de jaarwisseling 
 
Vrijdag 21 december 

09.00 uur Kapel Middelburg en Vlissingen 

Boeteviering 

Zaterdag 22 december 

In Zorgcentrum ter Reede is vandaag 

geen viering (zie 24 december) 

 

17.00 uur Zorgcentrum Willibrord 

Woord- en Communieviering 

Voorganger: Wil Sweere 

 

Zondag 23 december 

10.00 uur H.H. Petrus- en Pauluskerk 

Woord- en communieviering 

Voorganger: Wil Sweere 

 

10.00 uur Onze Lieve Vrouwekerk 

Eucharistievering 

Voorganger: pastor Paul de Maat 

 

Maandag 24 december 

16.00 uur Zorgcentrum Ter Reede 

Eucharistievering 

Voorganger: pastor Paul de Maat 

Sint Caeciliakoor 

 

17.00 uur Zorgcentrum Willibrord 

Woord- en Communieviering 

Voorganger: Wil Sweere 

Samenzang 

 

22.00 uur Onze Lieve Vrouwekerk 

Woord- en communieviering 

Voorganger: pastor Ria Mangnus 

Gemengd koor 

 

22.00 uur H.H. Petrus- en Pauluskerk 

Eucharistieviering 

Voorganger: pastor Paul de Maat 

Cantate Domino 

 

 

 

 

 

Dinsdag 25 december (Eerste kerstdag) 

Domburg 

10.00 uur Willibrordkapel 

Woord- en communieviering 

Voorganger: Rens Stobbelaar 

 

10.00 uur H.H. Petrus- en Pauluskerk 

Eucharistieviering 

Voorganger: pastor Jan Voeten 

Gaudeamus 

 

10.00 uur Onze Lieve Vrouwekerk 

Eucharistieviering 

Voorganger: pastor Paul de Maat 

Familiekoor 

 

Zaterdag 29 december 

10.30 uur Zorgcentrum Ter Reede 

Voorganger: werkgroep 

 

Domburg 

19.00 uur Willibrordkapel 

Eucharistieviering 

Voorganger: pastor Jan Voeten 

 

17.00 uur Zorgcentrum Willibrord  

Eucharistieviering 

Voorganger: pastor Paul de Maat 

 

Zondag 30 december 

10.00 uur H.H. Petrus- en Pauluskerk 

Eucharistieviering 

Voorganger: pastor Paul de Maat 

 

10.00 uur Onze Lieve Vrouwekerk  

Woord- en communieviering 

Voorganger: Wil Sweere 

 

Dinsdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) 

10.00 uur H.H. Petrus- en Pauluskerk 

Eucharistieviering 

Voorganger: pastor Jan Voeten  

 

10.00 uur Onze Lieve Vrouwekerk 

Eucharistieviering 

Voorganger: pastor Paul de Maat 

 

 



 

Kerstgroepen in vitrinekast H.H. Petrus- en Pauluskerk 

Maandagmiddag is de vitrinekast in de Petrus- en Pauluskerk in Middelburg 

opnieuw ingericht. Ditmaal natuurlijk in kerstsfeer. 
 
Tekst en foto: Nicolette Meulenbroek 
 

Ditmaal met kerstgroepen uit de 
collectie van porseleinfabriek Villeroy & 
Bach. Groepen uit Afrika en huisvlijt. Ze 
komen uit de verzameling van Sophie 
van Wouwe en Nicolette Meulenbroek. 
 
 
Deze kerstgroepen zijn te bezichtigen 
voor en na de vieringen en de kerk 
zal ook geopend zijn op de Eerste en 
Tweede Kerstdag van 12 tot 6 uur. 

 

 
 

 

 

Viering met Nine Lessons and Carols 

Zondag 23 december, om 16.30 uur, is er in de Sint Jacobskerk in Vlissingen 

een viering met Nine Lessons and Carols. Deze viering bestaat uit 9 bijbel-
lezingen en vele (Engelse) liederen rondom Kerst, zowel koor- als samenzang. 
 

Het koor de Evensingers onder leiding van Ineke Wijkhuijs verleent medewerking en het 
orgel wordt bespeeld door Jos Vogel. De lezingen worden gedaan door leden van de 
organiserende Raad van Kerken Vlissingen. Liturg is ds. Wout Alserda. 
 
Het 'Festival of Nine Lessons and Carols'  is één van de traditionele vieringen uit de 
Anglicaanse kerk, die in Nederland ook bekend geworden is. Jaarlijks trekt het vele 
mensen naar de kerk, ter voorbereiding op het kerstfeest. 
 
De opbrengst van de collecte gaat naar het Kinderfonds MAMAS. In Zuid Afrika nemen 
vooral vrouwen verantwoordelijkheid. Zij redden in hun eigen omgeving duizenden 
kinderen uit ernstige armoede. De MAMAS helpen kinderen veilig en gezond door hun 
schooltijd met dagelijks eten, kleding, huiswerkhulp, medische zorg en sport en spel. 
 
Kinderfonds MAMAS ziet met eigen ogen toe op de naleving van gemaakte afspraken 
over de besteding van het geld. 
 
Voor meer informatie: 

 

ga naar www.kinderfondsmamas.nl 
 

http://www.kinderfondsmamas.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Caritascollecten november en december 
De in november gehouden Caritascollecten hebben opgebracht: 

- Zorgcentrum Ter Reede, Vlissingen € 123.30 
- H.H. Petrus- en Pauluskerk Middelburg € 173.25 
- Onze Lieve Vrouwekerk, Vlissingen € 251.20 

 
 
De caritascollectes begin december hebben opgebracht: 

- Zorgcentrum Ter Reede, Vlissingen  €   81.20 
- H.H. Petrus- en Pauluskerk Middelburg € 282,20 
- Onze Lieve Vrouwekerk, Vlissingen € 169.45 

 
Alle gulle gevers uiteraard hartelijk dank! 

 
 
 
 
 
 

Kerstconcert in H. Maria Magdalenakerk in Goes 

Op zaterdag 8 december 2018, morgenavond dus, geeft de Urker MANS 

Formatie een kerstconcert in de Maria Magdalenakerk in Goes. 
 
Het programma is samengesteld rond het thema ‘200 jaar Stille Nacht.’ Deze 
overbekende en in 300 talen vertaalde klassieker staat centraal. In 1818 klonk het lied 
van Joseph Mohr en Frans Gruber voor het eerst in het Oostenrijkse Obendorf. De 
taaloverstijgende boodschap van vrede en heil werd en wordt nog steeds gebracht. De 
mannen van de Urker MANS Formatie zingen het in de traditionele bewerking waarin 
een solorol is weggelegd voor eerste tenor Barend Wiltjer. 
 
Andere programma-onderdelen zijn onder andere: Gloria in Excelsis, How beautiful are 
the feet, Christmastide en Cantique de Noel. Aan het orgel zit Mark Brandwijk die een 
extra dimensie aan het programma geeft met een orgelimprovisatie. Martin Mans is de 
drijvende kracht achter deze Urker formatie. Hij geeft, naast zijn directie, uitleg over het 
repertoire. Binnen de Urker MANS Formatie bevinden zich drie instrumentalisten die 
een bijdrage leveren aan het programma. Een concert met de Urker MANS Formatie 
staat garant voor enkele uren ontspannen genieten van een afwisselend programma. 
 
Nadere informatie 
Datum: zaterdag 8 december 2018 
Locatie: R.K. Maria Magdalenakerk, Singelstraat/Zusterstraat, Goes 
Aanvang: 20.00 uur 
Toegang: € 17,50. 
Reserveren en online bestellen: www.martinmans.nl of tel. 06-25391903 
Lokale voorverkoop bij: VVV-Goes, Singelstraat 11, Goes en Boekhandel De 
Ramshoorn, Lange Vorstraat 21 in Goes 
 

http://www.martinmans.nl/
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Neva-ensemble 

Voor het zesentwintigste seizoen (vanaf 1992) komt het bij velen bekende Neva-

ensemble uit St. Petersburg wederom naar ons land voor een groot aantal 
concerten van begin december 2018 tot half januari 2019. 
 
Een muzikale belevenis met Slavisch-Byzantijnse kerkmuziek, beroemde Kerstliederen 
en Russische volksmuziek. In het Bisdom Breda staan vier optredens gepland. 

Het Neva-ensemble geeft een concert in de H. Trudokerk, Molenstraat 9, 4881 CP in 
Zundert op donderdag 13 december. 
 
Op zaterdag 22 december treedt het ensemble om 13.30 uur op in de H. 
Willibrorduskerk. Past. Bastiaansensingel 32, 4711 EC in Sint Willebrord. En eveneens 
op de 22 december zingt het Neva-ensemble om 17.00 uur in de viering in de H. 
Gummaruskerk, Westdam 83, 4651 BE in Steenbergen. 
 
Op 2e Kerstdag zal het Neva-ensemble haar muzikale medewerking verlenen tijdens de 
Eucharistieviering om 10.30 uur in de Gertrudiskerk, Venestraat 16, 4931 BP 
Geertruidenberg. 
 
Ook in Geertruidenberg bent van u van harte welkom! 

Bron: Vicariaat Middelburg; redactionele bewerking: Peter Vrancken 



 

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. 
 
Wake in Middelburg 
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. 
 
 

 
 

 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 

http://www.wereldlichtjesdag.nl/
mailto:nieuws@rkwalcheren.nl
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Adventsviering senioren in Vlissingen 

Ook dit jaar wordt weer een adventsviering voor parochianen boven 72 jaar 

gehouden. Dat gebeurt op woensdagmiddag 19 december van 14.00 tot 16.30 uur 
in de Blauwe Zaal bij Speeltuinvereniging ‘De Lammerenburg’ aan de Zuidbeekse-
weg 18 in Vlissingen. 
 
Alle ouderen vanaf 72 jaar hebben een uitnodiging ontvangen en kunnen deelnemen 
aan de adventsviering door het invullen van het ontvangen antwoordformulier, dat 
ingeleverd kan worden bij het parochiesecretariaat in Vlissingen. Voor vragen kunt u 
ook tijdens de openingstijden bellen naar het secretariaat. 
 
De Adventsviering is een mooie gelegenheid elkaar te ontmoeten en gezellig bij te 
praten. Er is ook een viering, waarin een of meerdere pastores van de parochie 
voorgaan. Zij zullen de rest van de middag ook aanwezig blijven voor een gezellig 
gesprek. 
 
Programma 
13.30 uur Zaal open 
  Ontvangst met koffie en wat lekkers erbij 
14.30 uur Viering 
Daarna Hapje en een drankje. De eerste consumptie wordt u aangeboden, de 

volgende consumpties zijn voor eigen rekening 
16.30 uur Sluiting 



 

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 bedroeg 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


 

Filmpje: deelnemers Wereldjongerendagen bereiden zich 
voor op Panama 

,,Ik geloof heel erg dat waar twee of meer mensen verenigd zijn in zijn Naam, dat 

Hij daar is. Als je bij de WJD met meer dan een miljoen mensen verenigd bent in 
zijn Naam, is Hij dus sowieso daar aanwezig.’’ Aldus Laura Nieuwlaat, een de 
deelnemers van de WJD 2019 in Panama, in een nieuw filmpje op 
www.katholiekleven.nl 
 
Tijdens het voorbereidingsweekend, van 23 tot en met 25 november in Bruinisse, 
vertelden Laura en andere jongeren aan katholiekleven.nl wat ze verwachten van de 
Wereldjongerendagen. Sommigen gaan voor de eerste keer mee, anderen hebben al 
vaker een WJD meegemaakt. 

Elke WJD zijn weer anders, weet Laura. Wat deze WJD bijvoorbeeld bijzonder maakt 
zijn de streams. Jongeren verdiepen zich met elkaar in het geloof, in het thema zorg, in 
leiderschap, of in de theologie. 

Workshop Spaans 
Priester Mauricio Meneses is een van de priesters die meereist met de groep. Hij komt 
uit Colombia en geeft tijdens het voorbereidingsweekend een korte workshop Spaans. 
Mauricio Meneses vertelt hoe mensen in Latijns-Amerika en Centraal-Amerika 
opgroeien met het geloof, en dat het een vanzelfsprekend iets is. 

,,Dus ik heb de jongeren gezegd: daar zullen jullie echt diep gaan in het geloof en 
meemaken hoe het voor de mensen heel gewoon is, een deel van hun cultuur, een deel 
van hun leven.’’ 
 
Bekijk de video op www.katholiekleven.nl. 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 

 

 
 

 

Norovirus heerst in Zorgcentrum Willibrord 

In Zorgcentrum Willibrord in Middelburg heerst het zeer besmettelijke Norovirus. 

Om die reden worden bezoekers tot en met maandag 10 september a.s. niet tot 
het zorgcentrum toegelaten. De katholieke viering die morgenmiddag, zaterdag 8 
december, om 17.00 uur zou worden gehouden, gaat om die reden niet door. 
 

 

http://www.katholiekleven.nl/


 

Verenigd in gebed voor de vrede op het hoogfeest 
Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria 

Morgen, zaterdag 8 december, viert de Rooms-Katholieke Kerk het hoogfeest 

van de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria. Op deze dag in 2018 
wordt door en met de Nederlandse Bisschoppen het speciale 
rozenkransgebedsjaar tot intentie van de vrede besloten. Dat gebeurt in het 
bijzonder in het Limburgse Susteren in de kerk van Mariaveld, maar iedereen kan 
op zijn of haar eigen plek de rozenkrans bidden. 

Met dit hoogfeest vieren wij negen maanden vóór het feest van Maria Geboorte (8 
september) dat Maria, die door God bestemd was om de moeder te worden van Zijn 
Zoon, vanaf haar eerste levensbegin door een bijzondere genade hierop was 
voorbereid, waardoor zij vrij was van de smet van de erfzonde. Maria werd door de 
menswording van Gods Zoon in haar tempel van de Heer. Zo is zij ook beeld van de 
Kerk die Christus, de hemelse Bruidegom, tot zich wil voeren als “een schone bruid, 
zonder vlek op rimpel of fout, heilig en onbesmet”. (Ef. 5, 26-27). 

In 1854 werd de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria door de zalige paus 
Pius IX als dogma afgekondigd. Vier jaar later verscheen de H. Maagd Maria achttien 
keer in de Grot van Massabielle te Lourdes aan de H. Bernadette Soubirous. Zij maakte 
zich aan haar bekend als: ,,Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis.’’ 

In 2018 hebben de Nederlandse Bisschoppen elke maand op een feestdag gerelateerd 
aan Maria de rozenkrans gebeden tot intentie van de vrede in de wereld. Alle gelovigen 
waren uitgenodigd op hun eigen plek mee te bidden en elke maand kon dat bovendien 
ook in een van de bisdommen in een speciaal daarvoor aangewezen kerk of kapel. De 
bisschoppen hopen evenwel dat velen met hen in gebed verbonden blijven door het 
bidden van de rozenkrans, in het bijzonder tot intentie van de vrede in onze wereld, ook 
in het nieuwe jaar en de jaren die komen gaan. Zo blijven we gehoor geven aan de 
oproep van de H. Maagd Maria daartoe in Fatima. De bisschoppen zijn zeer dankbaar 
voor diegenen die met hen zo in gebed verbonden zijn en blijven en die zich er voor 
hebben ingezet en blijven inzetten om gezamenlijk dit rozenkransgebed te (blijven) 
bidden, in kerken en kapellen, thuis of waar ook. 

Patrones bisdom Roermond 
De gebedsactie wordt op 8 december in bisdom Roermond afgesloten, onder meer 
omdat Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen de patrones is van dit bisdom. 
Bovendien geldt voor de gelijknamige parochiekerk in Susteren-Mariaveld deze dag als 
een bijzondere feestdag. In deze kerk is namelijk het landelijk centrum van de 
Wonderdadige Medaille gevestigd, die nauw verbonden is met het feest van Maria 
Onbevlekt Ontvangen. In de Mariakerk in Susteren worden die avond ook de 
feestelijkheden afgesloten rond het 100-jarig bestaan van de parochie van Mariaveld. 
Deze bijzondere viering in de kerk van Mariaveld begint om 19.15 uur. Vanaf 19.00 uur 
wordt gezamenlijk de rozenkrans gebeden. 

Lees hier meer over het initiatief Verenigd in gebed voor de vrede. 
Download hier de infographic van katholiekleven.nl over het bidden van de rozenkrans. 
Lees hier meer over de wonderdadige medaille 

Bron: rkkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

https://www.rkkerk.nl/verenigd-in-gebed-voor-de-vrede-jaar-lang-samen-met-de-bisschoppen-de-rozenkrans-bidden-voor-de-vrede/
https://www.katholiekleven.nl/wp-content/uploads/2018/10/Katholiekleven_Rozenkrans_A4_RGB_LowRes.pdf
https://www.wonderdadige-medaille.nl/


 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wijding nieuwe bisschop van Roermond mgr. Harrie Smeets 
morgen, zaterdag 8 december, ook te volgen op televisie 

Morgen, zaterdag 8 december, wordt de nieuwe bisschop van Roermond, mgr. 

Harrie Smeets, gewijd. Deze wijding wordt rechtstreeks uitzonden door de KRO 
op NPO2. 
 
De plechtigheid vindt plaats in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond, de wijding 
wordt verricht door mgr. J. van den Hende, voorzitter van de Nederlandse Bisschoppen-
conferentie. De andere wijdende bisschoppen zijn emeritus-bisschop Frans Wiertz en 
hulpbisschop Everard de Jong van Roermond. 
 
Bij de wijdingsplechtigheid zijn in totaal 24 bisschoppen aanwezig, onder wie twee 
kardinalen. Verder worden er bijna 150 priesters, 33 diakens en 99 acolieten en 
seminaristen verwacht. Ook werken er delegaties Limburgse schutters en leden van 
broederschappen en de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem aan de viering 
mee. 
 
Onder de aanwezige bisschoppen bevinden zich alle in functie zijnde Nederlandse 
bisschoppen, met uitzondering van kardinaal Eijk, die om medische redenen verhinderd 
is. Andere aanwezige bisschoppen zijn mgr. Cavalli, de pauselijke nuntius in Nederland 
en drie emeriti-bisschoppen, onder wie kardinaal Simonis. Verder zijn de bisschoppen 
van de Duitse buurbisdommen Aken en Münster aanwezig en van Belgische zijde de 
bisschoppen van Hasselt, Luik en Gent en kardinaal-aartsbisschop De Kesel van 
Mechelen-Brussel. Vanuit India nemen de bisschop en hulpbisschop van het bisdom 
Kanjirapally aan de viering deel. Het bisdom Roermond onderhoudt nauwe contacten 
met dit bisdom. Verder zullen de twee Limburgse abten, van de trappisten in Lilbosch 
en de benedictijnen in Mamelis, aanwezig zijn. 
 
Voor de wijdingsplechtigheid heeft zich ook een groot aantal overige genodigden en 
belangstellenden gemeld. Onder de gasten bevinden zich onder anderen gouverneur 
Theo Bovens en de gedeputeerden Ger Koopmans en Hubert Mackus van de provincie 
Limburg en meer dan twintig Limburgse burgemeesters en wethouders. Daarnaast zijn 
er vertegenwoordigers van tal van maatschappelijke organisaties, waarmee de kerk in 
Limburg verbonden is. Verder zijn bij de viering ook afgevaardigden van Limburgse 
parochies, religieuze instituten en nieuwe bewegingen aanwezig. Vanuit de parochies in 
Venray  –waar mgr. Smeets veertien jaar pastoor-deken was–  heeft zich eveneens een 
grote groep belangstellenden aangemeld. 

Op tv vanaf 10.30 uur 
Dit betekent dat de kathedraal tot de allerlaatste plaats (ruim 1200 plaatsen in totaal) 
bezet is. Datzelfde geldt voor de vlakbij gelegen Munsterkerk, waar nog eens zo’n 300 
gasten de viering op een groot scherm kunnen volgen. In beide kerken hebben alléén 
gasten met een kaart toegang. Alle overige belangstellenden kunnen de viering het 
beste via de televisie volgen. De pontificale eucharistieviering wordt vanaf 10.30 uur live 
door de KRO uitgezonden. 
 
Lees het complete bericht en meer nieuws omtrent de nieuwe bisschop van 
Roermond op de site van bisdom Roermond. 
 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

http://bisdom-roermond.nl/nieuwe-bisschop


 

 

 

 
 
■ 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 in de 
nieuwsbrief.van 30 november jl. 

 
 
■ 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 leest er meer over elders in deze nieuwsbrief. 

 
 
■ 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. 
 

 
■ Zondag 23 december (16.30 uur) 

In de Sint Jacobskerk is een oecumenische adventsviering met Nine Lessons 
and Carols. Deze viering bestaat uit 9 bijbellezingen en vele (Engelse) liederen 
rondom Kerst, zowel koor- als samenzang. 
 

 
 
■ Dinsdag 25 en woensdag 26 december (10.00-18.00 uur) 

In de H.H. Petrus en Pauluskerk in Middelburg kunt u de uitgestalde 
kerstgroepen in de vitrinekast bezichtigen. De groepen zijn afkomstig uit 
privéverzamelingen van Nicolette Meulenbroek en Sofie van Wouwe. 

 
 
 

Het vervolg van de agenda leest u op de volgende pagina. ► ► 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 2019 
 
 
 
■ Vrijdag 18 januari (vanaf 18.30 uur) 

Nieuwjaarsontmoeting Vicariaat Middelburg in Bovendonk, Hofstraat 8 te 
Hoeven. 
 

 
■ Maandag 22 tot en met zaterdag 27 januari 
 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 mode is elke dag anders, 

de natuur verandert niet in eeuwigheid!!

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