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Vieringen rond Kerstmis 2018 en de jaarwisseling 
(vandaag bijgewerkt overzicht!) 

 
Vrijdag 21 december 

09.00 uur Kapel Middelburg en Vlissingen 

Boeteviering 

Zaterdag 22 december 

In Zorgcentrum ter Reede in Vlissingen en 

Zorgcentrum Willibrord in Middelburg 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 

 

16.30 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 

 

 



 

Voorjaarsprogramma Open Kring  
 
Januari 2019 
02- 01 Nieuwjaar wensen met een hapje en een drankje  
09-01  Verhalen door Daan Dekker 
16-01  Sjoelen. ( competitie! met prijzen) 
23-01  BINGO ! deelname €2,- 
30-01  Ontmoeting en gesprek 
  11.30 uur  broodmaaltijd; eigen bijdrage € 2,- 
Men moet zich ten minste een week van te voren opgeven als men wil mee-eten 
met de maandelijkse broodmaaltijd 

Februari 219 
06-02  Verhalen door Daan Dekker 
13-02  Sjoelen. ( competitie! met prijzen) 
20-02  Ontmoeting en gesprek 
Extra activiteit: donderdag 21 febr. om 18.uur - samen eten bij Jota. De eigen 
bijdrage is € 2,50 
27-02  Verrassend woordenspel 
 
Maart 2019 
06-03  Sjoelen. ( competitie! met prijzen) 
13-03   BINGO ! deelname €2,- 
20-03  Ontmoeting en gesprek 
27-03  Paaskaarten maken  
  11.30 uur  broodmaaltijd; eigen bijdrage € 2,- 
Men moet zich ten minste een week van te voren opgeven als men wil mee-eten 
met de maandelijkse broodmaaltijd 
 
April 2019 
03-04  Sjoelen. ( competitie! met prijzen) 
Extra: 13.00 uur bezoek aan Life & Garden tuincentrum   
10-04  Lentestukjes maken. 
17-04  Ontmoeting en gesprek  
  11.30  
  PAASBRUNCH (gratis voor iedereen) 
24-04  Ontmoeting en gesprek  
 
Weet u nog ons devies: 

WIE KOMT BLIJFT KOMEN  
EN BRENGT ANDEREN MEE 

Elke woensdag is er bij de Open Kring een koffieochtend, open voor ieder die behoefte  
heeft aan ontmoeting en wederzijds contact. Enkele vrijwilligers begeleiden deze 
ochtenden. Elke vier maanden wordt een eenvoudig programma opgesteld. Dat varieert 
van  bijeenzijn en wat bijpraten tot een spelletje doen en diverse creatieve en 
informatieve activiteiten. Programmasuggesties van deelnemers zijn altijd welkom. Het 
aanbod is niet verplichtend en  altijd vrijblijvend.  Koffie / thee en iets erbij is gratis. Bij 
bepaalde gelegenheden (Kerstmis, Pasen) is er een feestelijke gratis brunch. Eén maal 
per maand is er een gezamenlijke broodmaaltijd met soep e.d. voor € 2,00 p.p. 
Aanmelden een week tevoren! Een paar keer per kwartaal is er naast dit programma 
een extra activiteit in overleg met de deelnemers (excursie, theaterbezoek, uitstapje, 
BBQ). Daarvoor wordt soms een eigen bijdrage gevraagd. Voor vervoer met eigen 
auto wordt een vergoeding gegeven. 



 

Algemene informatie De Open Kring is een activiteit van het Platform Sociale Zekerheid 
Oostburg en wordt gesteund door de kerken, de gemeente en een aantal 
maatschappelijke organisaties. Een kleine beleidsgroep zorgt voor de aansturing van 
het geheel.  
Alle informatie: secretariaat: Postbus150. 4500 AD Oostburg. telefoon: 0117-440218 of  
bij Frans Hagenaar.  tel:  0117-451891. Het emailadres van de Open Kring is:  
openkringobrg@zeelandnet.nl  
 
Informatie programma OPEN KRING: Programmaleiding  is  in handen van: Anne-Marie 
Ploegaert. Tel  0117- 450990 of  06. 17530448. e-mail: mu3cf2@kpnmail.nl. 
Aanvullende leiding: Betsie Jansen tel: 0117- 401476 
 
De activiteiten worden  mede gesubsidieerd door de gemeente Sluis. 
 

           R.K. CARITAS 
 
Informatie programma OPEN KRING: Programmaleiding  is  in handen van: Anne-Marie 
Ploegaert. Tel  0117- 450990 of  06. 17530448. e-mail: mu3cf2@kpnmail.nl. 
Aanvullende leiding: Betsie Jansen tel: 0117- 401476 
 
De activiteiten worden  mede gesubsidieerd door de gemeente Sluis. 

 
Iedere woensdagmorgen koffieochtend vanaf 09.00  tot 11.30 uur. in het “Kerkcentrum”, 
Kerkplein 2, Oostburg (tegenover de Protestantse Kerk). Toegang, activiteit, thee, koffie 
zijn gratis. 
 
 
 
 
 
 

 

Advenstviering ouderen Middelburg afgelast! 

Vanwege het nog steeds heersende Norovirus in verpleeghuis Willibrord in 

Middelburg zal er morgen, zaterdag 15 december, géén viering zijn om 17.00 uur. 
 
En om de zelfde reden zullen op dinsdag 18 december zowel de  eucharistieviering als 
de ontmoeting daarna (die in Willibrord gepland was) NIET doorgaan. 
 
Dit is heel spijtig, maar deze beslissing is in het belang van ieders gezondheid 
genomen. 
 

Ria Mangnus en werkgroep Adventsviering ouderen. 
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Nieuwsbrieflezer gaat Bijbel in één jaar helemaal lezen 

Vanaf 1 januari 2019 gaat Gerrit Krul, abonnee van onze nieuwsbrief, meedoen 

met een bijzonder project van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG). 
 

 

Foto: privébezit Gerrit Krul 
 
 
 

,,Samen met 20 andere mensen uit heel 
Nederland ga ik de hele Bijbel in 1 jaar 
lezen. Iedere dag een gedeelte uit het 
Oude Testament, een gedeelte uit het 
Nieuwe Testament en een gedeelte uit 
de Psalmen of de Spreuken. 
 
Het NBG heeft hier een speciale uitgave 
van de Nieuwe Bijbelvertaling voor 
ontwikkeld. Deze Bijbeluitgave is te 
bestellen bij het NBG, dus als dit 
initiatief je wat lijkt: bestel de Bijbel en 
doe mee,’’ zegt Gerrit Krul. 

 

Uitvaartverzorging H. Jobse  0118  46 22 05 

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



 

Interview met de nieuwe bisschop van Roermond, mgr. 
Harrie Smeets: ,,mensen in Godsnaam liefhebben’’ 

In een interview met katholiekleven.nl, het videokanaal van de Nederlandse 

Bisschoppenconferentie, doet mgr. Harrie Smeets, de nieuwe bisschop van 
Roermond, een oproep aan de gelovigen in zijn bisdom: ,,Mag ik gewoon een 
oproep doen om in Godsnaam mensen lief te hebben? Dat is zo breed. Daar kun 
je een leven mee vooruit. Daar ben je nooit mee klaar.’’ 

De nieuwe bisschop is er voorlopig zelf in ieder geval nog niet klaar mee. Niet voor niets 
is zijn wapenspreuk: In Gods naam mensen liefhebben. ‘Liefhebben is het moment 
waarop je ziet dat iemand hulp nodig heeft. Ook al ben je het hem niet verschuldigd, 
ook al hoef je het niet te doen, dan toch hulp geven. Denk ook aan mantelzorgers, of 
ouders die veel moeten overhebben voor een kind dat gehandicapt is, of onhanteerbaar 
is. Dat is ook in Godsnaam mensen liefhebben.’ 

Dat is ook wat mgr. Smeets zelf wil proberen te doen. ,,Waarbij in Godsnaam mensen 
liefhebben ook kan betekenen dat je wel een keer dingen moet zeggen die niet 
iedereen welgevallig zijn. Of dat je een ander antwoord geeft dan mensen graag 
hadden gehoord.’’ 

In lijn met Christus 
Op de vraag of de wapenspreuk in lijn is met paus Franciscus zegt mgr. Smeets: ,,… ik 
kan niet zeggen: het is in de lijn van Franciscus, of: het is in de lijn van Benedictus. Ik 
probeer te leven in de lijn van Christus. … Ik denk dat we een hele belangrijke 
boodschap hebben als wij ons laten voeden door de liefde van Christus. En die op wat 
voor manier dan ook uitdragen naar mensen. Als is het maar om bijvoorbeeld geduld te 
hebben met buren. Als je je laat voeden door de liefde van Christus en daardoor zo in 
de wereld staat dat mensen zien dat jij je kracht haalt bij Hem, dat mensen merken dat 
je om hen geeft, het goed bedoelt en niet in eerste instantie voor jezelf op de barricade 
staat maar echt rekening houdt met een ander en er voor een ander wil zijn, dan is dat 
een hele belangrijke boodschap.’’ 

Limburgers leven enorm mee 
De geboren en getogen Limburger vertelt in de video dat hij ,,een beetje weet hoe de 
Limburgers in elkaar steken’’ en dat dit, als het al geen voordeel is, hem in ieder geval 
een voorsprong geeft bij zijn nieuwe opdracht om hun bisschop te worden. Hij 
constateert dat er door de mensen in het bisdom, ook door mensen die niet heel actief 
betrokken zijn bij de kerk, enorm werd meegeleefd in de dagen rondom zijn wijding op 
zaterdag 8 december 2018. 
 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 
 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 

http://www.katholiekleven.nl/
mailto:nieuws@rkwalcheren.nl
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Tuin historische kerk Oost-Souburg in kerstsfeer 

De tuin van de historische kerk aan het Oranjeplein in Oost-Souburg wordt weer 

helemaal in kerstsfeer gebracht. Naast een kerstwensenboom zal ook de kerststal 
in de week voor kerst te bezichtigen zijn. 
 
Belangstellenden mogen de kerstwensenboom versieren met persoonlijke kerstwensen 
en kerstgedachten. De vorm is vrij. Het mogen foto’s, gedichten, aansprekende teksten 
of bijvoorbeeld een gebed zijn. Wel wordt geadviseerd om rekening te houden met de 
weersomstandigheden. ,,Maak de afbeelding dus regenproof.’’ 
 
De kerktuin is vanaf vandaag, vrijdag 15 december tot en met zondag 6 januari 2019 
dagelijks geopend van 11.00 tot 18.00 uur. 
 
 
 

Inloopconcerten Oost-Souburg 

In de historische kerk kan morgen, zaterdag 15 december, geluisterd worden 

naar een aantal verschillende concerten. 
 
Programma 
10.00 uur  Kerstconcert Combo Vlijt en Volharding 
11.00 uur  Kerstconcert Popkoor X-Stream 
12.00 uur  Kerstconcert Kerst-familiekoor 
13.00 uur  Kerstconcert Vrouwenkoor Quodlibet 
14.00 uur  Kerstconcert Vrouwenkoor Cadans 
15.00 uur  Kerstconcert Koor Te Quiero 
16.00 uur  Kerstconcert Koor Scherzo 
 
De toegang is gratis. Een vrije gift bij de uitgang van de kerk wordt op prijs 
gesteld. 
 
 
 
 
 

Lief en leed 

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

 
Overleden 

Ifna Fonseca-Schoop op 2 december 2018 

Gerardus Camillus (Gerard) Rodts op 10 december 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. Hoogenboom spreekt in Europees Parlement namens 

COMECE over mensenrechten 

In een ‘Dialoog Seminar’ over Religie en Mensenrechten in de Europese Unie, dat 

gehouden werd in het Europees Parlement op 4 december, heeft mgr. 
Hoogenboom gesproken namens COMECE, de Commissie van Bisschoppen van 
de Europese Gemeenschap. Hij benadrukte tijdens zijn toespraak opnieuw de 
fundamentele betekenis van het respect voor de waardigheid van de menselijke 
persoon en op grond daarvan het grote belang van de bevordering en de 
bescherming van het fundamentele recht op vrijheid van godsdienst voor iedere 
mens. 

Mgr. Hoogenboom is lid van COMECE namens de Nederlandse Bisschoppenconferen-
tie. Hij is ook voorzitter van de Commissie voor Juridische Zaken van COMECE en in 
die rol sprak hij bij deze gelegenheid. Hij onderstreepte dat de instituties van de EU 
verplicht zijn, evenals nationale autoriteiten, om het recht op godsdienstvrijheid in de 
volle breedte te bevorderen en te beschermen en om discriminatie te voorkomen voor 
iedereen, ongeacht hun lidmaatschap van meerderheids- of minderheidsdenominaties. 

Het ‘Dialoog Seminar’ in het Europees parlement werd gehouden ter gelegenheid van 
de 70e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, door 
COMECE gezien als dé verklaring waarin het concept van gedeelde verantwoordelijk-
heid ten opzichte van mensenrechten wordt gedefinieerd. De bijeenkomst werd 
georganiseerd door Mairead McGuinness, Eerste Vice-Voorzitter van het Europees 
Parlement. Ook Michael O’Flaherty, directeur van het EU Agentschap voor 
Fundamentele Rechten was aanwezig, alsmede een delegatie van de Franse 
Bisschoppen die op dat moment een bezoek bracht aan COMECE en de in Brussel 
gevestigde instellingen van Europese Unie. 

Menselijk persoon centraal 
,,Religie kan en moet een realiteit zijn die mensen bij elkaar brengt en bruggen bouwt’’, 
aldus Fr. Olivier Poquillon OP, Secretaris-Generaal van COMECE die eveneens sprak 
tijdens het ‘Dialoog Seminar’. Hij noemde de hiërarchisering van mensenrechten een 
ernstig obstakel voor het bevorderen en beschermen er van. Met het oog op de 
Europese Verkiezingen in 2019 riep hij alle mensen van goede wil op tot 
onderscheidingsvermogen en verantwoordelijkheid met als uiteindelijk doel dat de 
menselijke persoon centraal wordt gesteld in het Europese beleid. 

Statement 
Ter gelegenheid van de 70e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens heeft mgr. Hoogenboom als voorzitter van de COMECE-commissie 
Juridische Zaken ook een statement uitgebracht. Daarin onderstreept hij de juridische 
en politieke relevantie van deze verklaring voor de Kerk. 

 
 
 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 



 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
■ Zaterdag 15 december (10.00 – 16.00 uur) 

 Kerstmarkt in kerkgebouw De open haven aan het oranjeplein in Oost-Souburg. 
Gratis toegang. 

 
■ Zondag 16 december (19.00 uur). 

De Raad van kerken Middelburg e.o. organiseert SAMENKerstZINGEN in  de H.H. 
Petrus en Pauluskerk in Middelburg. 

 
■ 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. 
 
 

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  
 
■ Woensdag 17 april (19.00 uur) 

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

 
 
 
 

 
 

Een glimlach geeft gratis licht!!



 

 

 

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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