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klein begin 

nietig zaadje 

half vermoeden 

vage droom 

wankele vlam 

weggelachen ideaal 

kwetsbaar kind 

 

hulpeloos en zwak 

maar met groeikansen 

onstuitbaar 

als je het aandurft 

erin te geloven 

 

het geeft enorme kracht 

daarop te vertrouwen 

  

Met dat vertrouwen 

wensen pastores en bestuur 

u allen 

Zalig Kerstmis 

en alle goeds voor 2019 



Terugtreden van vicevoorzitter 

Wegens gezondheidsproblemen heeft mevrouw Marianne Cazemier-Kleij 

moeten besluiten om terug te treden als bestuurslid en vicevoorzitter van ons 
parochiebestuur met ingang van begin december jl. Zij heeft haar ontslag als 
bestuurslid aangevraagd. Dat zal formeel door het bisdom verleend dienen te 
worden. Dit kan wel enige tijd op zich laten wachten. Vandaar dit bericht. 
 

Foto: © Gerard Gaal 
 

 
Het parochiebestuur betreurt het zeer 
dat Marianne Cazemier haar 
bestuurslidmaatschap beëindigt, maar 
heeft er alle begrip voor dat zij deze 
beslissing neemt vanwege haar 
gezondheid. Als vicevoorzitter heeft zij 
zich in de afgelopen zeven jaar op 
buitengewoon intensieve wijze ingezet 
voor de parochie. 
 
Op een later moment zullen we op een 
passende wijze afscheid van haar 
nemen. 
 
Gezien haar broze gezondheid 
verzoeken we u om niet per e-mail of 
telefoon contact met haar op te nemen. 
Een kaartje echter zal zeer 
gewaardeerd worden. 
 
(U kunt dat sturen naar het secretariaat 
in Vlissingen, Singel 106, 4382 LC, 
Vlissingen). 

 
Intussen zijn we met spoed op zoek naar een nieuwe vicevoorzitter. Wanneer u 
geschikte kandidaten in uw omgeving weet, dan horen we dat graag van u. 
 
 
Vriendelijke groet, 
Jac van Damme, secretaris parochiebestuur 

 

Wekelijks voor aantrekkelijke tarieven adverteren 
in deze nieuwsbrief? 

 
Neem contact op met Herman Maas 

telefoon 0118 – 43 03 77 

 



Goed nieuws voor alle mensen. Jezus is geboren! 

 
Beste mensen! 

Dit thema wil ik met u overdenken bij het kerstfeest dit jaar. Het is geïnspireerd op 

het Project uit Trefwoord, dat veel kinderen volgen op de R.K. Basisscholen en dat 

als thema draagt: Iedereen telt mee. 

 

Dat is de ondertoon van het goede nieuws. Het is bestemd voor alle mensen, 

niemand uitgezonderd. Jezus is immers geboren voor iedereen! Door Hem kan God 

de wereld veranderen. Dit kleine kind weet de harten te raken en een ommekeer tot 

stand te brengen. Herders en wijzen komen Hem prijzen bezingt een kerstlied en 

daarmee geven we aan dat Hij heel wat teweeg gaat brengen bij mensen van allerlei 

verschillende achtergronden. Hij blijft ons uitnodigen om onszelf in te zetten voor de 

mens in nood en de mens, die aan de rand van de samenleving terecht is gekomen. 

Daarom strekt het kerstkind in de stal zijn handen uit naar u en mij. Zo zal de wereld 

van het kwaad en kwade machten verlost worden. Duisternis maakt plaats voor licht. 

Droefenis wordt veranderd in blijdschap. Dat is het goede nieuws dat voor het eerst 

klonk op de velden bij Bethlehem. 

Moge wij vervuld van de Blijde Boodschap met de herders en de wijzen Jezus 

prijzen. 

Een gezegende Advent en alvast een Zalig Kerstfeest 
Vicaris P. Verbeek 
 

 
 

 
Hij staat er weer. De kerststal in zorgcentrum Ter Reede met beelden die 
eigendom zijn van de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. 

Foto: Thea Mannaart. 



Kerstwens mgr. Jan Liesen 

 

 

,,In onze voortdurende zoektocht naar goed leven met 

elkaar, komt Jezus naar ons toe. Hij hecht niet aan 

gelijkheid met God en wordt arm, opdat wij rijk worden, 

kinderen van God,” schrijft de bisschop op de kerstwens. 

 

,,Goed leven is niet langer het vasthouden van goederen, 

maar pelgrim worden, op bedevaart gaan naar God met 

Hem en elkaar’’ 

 

 

 

Foto: Bisdom Breda 

 

 



Toespraak burgemeester Harold Bergmann tijdens 

SAMENkerstZINGEN in Middelburg 

 

Bijna Kerst. 

Misschien denkt u wel: ja, Kerst, mooie gedachten over dat Kind van vrede en licht. 

Maar de wereld is nog net zo donker. En wat kan ik op mijn eentje beginnen? Heeft 

het wel zin dat ik me nog inzet voor de ander? Voor het belang van onze stad? Voor 

het belang van ons land? Voor het belang van onze wereld? Onze aarde? 

Graag wil ik u, in deze week vóór Kerst woorden meegeven, zodat u weet dat elk 

klein gebaar telt. Dat elk vriendelijke woord, elke houding van respect voor de ander, 

een zaadje is wat toekomst heeft. Daarom geef ik u de woorden door van Jacqueline 

Roelofs: 

,,Eén ster 

maakt de lucht minder dreigend. 

Eén kaars 

maakt de nacht minder zwart. 

Eén hand 

maakt de weg minder eenzaam. 

Eén stem 

maakt de dag minder stil. 

Eén vonk 

kan begin van nieuw vuur zijn 

Eén noot 

het begin van een lied. 

Eén kind 

het begin van een toekomst. 

Eén wens 
het begin van een nieuw jaar.’’ 

 
 

Dat we samen als burgers van de stad Middelburg op deze manier Kerst mogen 
vieren (of een andere Kerstwens). 

 
 

 
 
 

 

 

In onze nieuwsbrief leest u ook nieuws 
dat u nergens anders leest! 

 
 
 



Aanbidding der Koningen 

 

 
De Aanbidding der Koningen. Geschilderd omstreeks 1495 door Jeroen 

Bosch voor de Antwerpse lakenkoopman Peter Scheyfve. 

Foto gemaakt in het Brabants Museum door © Jeannette Vrancken 

 

Vijf engelen houden een groen doek op boven een stenen ruïne. Deze bouwval is 

aan de voorkant opengewerkt, zodat de kijker goed kan zien wat er zich op het 

toneel afspeelt. Daar bieden, tegen de achtergrond van een noordelijk groenglooiend 

lentelandschap, drie exotische heren met kroningen op hun hoofd geschenken aan. 

Jezus, gezeten mop de kostbare blauwe mantel van Maria, die op haar beurt weer zit 

op een minstens zo kostbaar gouden kleed, vormt het middelpunt van alle aandacht. 

De rijkdom van de koningen contrasteert met het Brabantse landschap en de 

eenvoud van os, ezel, herders en jozef. Ronduit frappant zijn het oosterse 

kromzwaard van Balthasar, een kilij, en de gouden kan van Melchior, een dallah. 

Blijkbaar kende Jeroen Bosch dit soort voorwerpen. Hoe blijft echter de vraag. In 

ieder geval toont de inzet ervan in deze compositie, dat voor Bosch de ontmoeting 

tussen west en oost hier een belangrijke rol speelde.



Vieringen rond Kerstmis 2018 en de jaarwisseling 
 
Zaterdag 22 december 

In Zorgcentrum Ter Reede in Vlissingen en 

Zorgcentrum Willibrord in Middelburg zijn  

vandaag geen vieringen (zie 24 december) 

 

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

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liefdadigheidstentoonstelling in Brussel

Wonderen gebeuren voor de Kerst vaker dan gewoon. Laat u zich hierin 

overtuigen op de jaarlijkse liefdadigheidstentoonstelling van het St. Elisabeth 
klooster (Minsk, Wit-Rusland) in Brussel! 
 
Creëer uw eigen kunstwerk op de masterclass schilderen met steenpoeder. Word een 
schilder en maak een schilderij, niet met de gewone verf, maar met behulp van 
halfedelstenen poeder! Voor deelname wordt u verzocht zich aan te melden op: 
monastere.ste.elisabeth@gmail.com 
 
 

 
 

 
Foto’s: privébezit 

  
 
De tentoonstelling wordt georganiseerd met liefdadigheid als doel. Dit betekent dat u 
deel neemt aan barmhartigheidswerk van het klooster door het aanschaffen van 
kerstcadeaus, die met gebed en liefde in de kloosterateliers worden vervaardigt. 
Zusters ontfermen zich over kinderen en volwassenen met geestelijke en lichamelijke 
beperkingen, daklozen, ex-gedetineerden, alcohol- en drugsverslaafden. 
 
Meer informatie over onze sociale bezigheid kunt u vinden op http://heart-2-heart.news/ 
Adres:  Avenue Gustave  Demey 14-16, 1160 Bruxelles  
Tentoonstelling vindt plaats van 1t/m 31 december. 
Openingstijden: maandag – zaterdag  09.30 - 19.00 
Op zondag 23 december zal de expositie van 10.00 tot 18.00 open zijn. 
 
  
Met wensen van lichtend en vrolijke Kerst en een gelukkig Nieuw Jaar, 
Zusters van het St. Elisabeth klooster en zustergemeenschap. 
 

 

 

mailto:monastere.ste.elisabeth@gmail.com
http://heart-2-heart.news/


 

Start van de nieuwe lekenraad 

Op donderdag 6 december kwam op Centrum Bovendonk in Hoeven de 

lekenraad van het bisdom voor het eerst bijeen in de nieuwe samenstelling. 
Bisschop Liesen richtte de lekenraad in 2013 voor een eerste periode op. De 
lekenraad start nu opnieuw voor een periode van vijf jaar. Een aantal leden is 
nieuw. Een aantal leden was ook lid van de vorige. 

De eerste bijeenkomst werd geopend met een chocoladeletter inclusief gedichten. Na 
een korte voorstelronde, de leden zullen elkaar de komende periode nog beter leren 
kennen, volgde een uitwisseling over het doel van de lekenraad. Secretaris-generaal 
Ben Hartmann leidde de vergaderingen. Samen met Bastiaan Anink en pastoraal 
werker Annemiek Buijs, die zich daartoe tijdens de vergadering bereid verklaarden, 
vormt hij de agendacommissie. 
 
De lekenraad is bedoeld om met de bisschop te spreken over wat er leeft in het bisdom 
en om het lekenapostolaat te bevorderen. De leden zijn gevraagd op persoonlijke titel. 
Ze spreken vanuit hun eigen ervaring en brengen in wat ze horen en zien in de 
parochies. 

Mgr. Liesen sprak de hoop uit veel te kunnen luisteren. De bisschop verwees naar de 
presynode in Guyana, waar hij eind november tijdens een bezoek aan Mgr. Choennie 
van Paramaribo met deze bisschop naartoe reisde. (Die presynode was een voorbe-
reiding op de bisschoppensynode van het Amazonegebied in oktober 2019 in Rome.) 
Mgr. Liesen: ,,Wat in Guyana continu werd gezegd was: we moeten luisteren, luisteren, 
luisteren. Bisschoppen moeten hun oren openhouden. Dat werd onderstreept vanuit het 
Spaanse ‘auscultación’ in het Engelse ‘auscultation’. Dat betekent: luisteren door de 
stethoscoop. Nauwkeurig luisteren dus. Ik hoop hier te kunnen luisteren naar wat jullie 
denken, op grond van het feit dat je gelovige bent hier in dit bisdom op jullie plek.’’ 
Tijdens de uitwisseling kwam een aantal onderwerpen op die de lekenraad de komende 
periode kan bespreken. Zoals de vraag hoe je om moet gaan met wat je in de parochies 
ziet aan krapte en schaarste. 
 
Na een korte koffiepauze kwam het inhoudelijke agendapunt ‘parochievernieuwing’ ter 
sprake. Secretaris-generaal Ben Hartmann vraagt de groep: ,,wat vind je belangrijk voor 
de vernieuwing van jouw parochie?’’ Een van de deelnemers geeft aan dat je vóór je 
nieuwe initiatieven start, het beste kunt beginnen door met elkaar te spreken over je 
gelovige binnenkant. De vitalisering van persoonlijk geloof gaat vooraf aan de 
vitalisering van de parochie. ,,Want dan kan de Geest gaan waaien.’’ Een ander gaf aan 
dat ze haar geloof en kerkelijkheid meer wil uitdragen, maar dit vanuit vroeger niet zo 
gewend is. Weer een ander zei, dat het ook wel moeilijker wordt als mensen in je 
omgeving afhaken en niet meer naar de kerk gaan. Een vraag naar je geloof is dan 
soms niet zozeer uit belangstelling, maar een opmaat voor de redenen die iemand heeft 
om niet meer naar de kerk te gaan. 
 
Bisschop Liesen vertelde wat hij voor ogen heeft met zijn pastorale brief ‘Wordt andere 
mensen, met een nieuwe visie’ (maart 2017). Dat is: uitnodigen tot nieuwe initiatieven, 
ook al weet je niet bij voorbaat wat zal slagen. Mgr. Liesen: ,,De pastorale brief is een 
startpunt. Het is nodig nieuwe dingen te doen en mensen te bereiken. Daarvoor moet je 
bij jezelf beginnen, bij je eigen binnenkant. Daar mogen we ons in oefenen, maar dan 
moeten we het ook gaan doen. Dat begint bij jezelf, maar heb daarbij ook oog voor de 
gemeenschap en hoe je daarbinnen functioneert. 



 

En kijk over je grenzen heen. We hebben een geweldige boodschap. We zouden 
iedereen aan kunnen spreken en met iedereen in gesprek kunnen komen.’’ 

Diaken Egbert Bornhijm vertelde hoe het Sint Franciscuscentrum parochies ondersteunt 
bij de parochievernieuwing. Tijdens een impulsdag voor parochies is ‘Rebuilt’ toegelicht. 
,,Het is een boek, maar eigenlijk is het een methode voor een permanent lerende en 
groeiende parochiegemeenschap. Want je blijft altijd leerling van Jezus,’’ vertelde hij. 
Daarnaast worden parochies uitgenodigd om voor parochianen en anderen de Alpha-
cursus aan te bieden. Het Sint Franciscuscentrum begeleidt parochies. Het bij elkaar 
brengen van mensen voor onderlinge uitwisseling en inspiratie hoort daar bij. 

De leden van de lekenraad zijn: 
Bastiaan Anink, Rita Audenaerd, Annemiek Buijs, Adje van Geel, Han Geppaart, Jaap 
Klok, Petra Oerlemans, Charlotte den Toonder, Ronald Van Quekelberge, Egbert 
Bornhijm is diaken en namens de vicariaten toegevoegd lid van de lekenraad. 

Bron: nieuwsbrief Bisdom Breda; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 
 
 
 
 

 

Uitvaartverzorging H. Jobse  0118  46 22 05 

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

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl
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Kerstsluiting Parochiesecretariaat Middelburg 

Het secretariaat van de parochiekern Middelburg is vanwege de feestdagen gesloten 

van 
 

24 december 2018 tot en met 2 januari 2019 
 
In  het nieuwe jaar staan de vrijwilligers van het secretariaat u weer graag te woord! 
 



 

Samen kerst ervaren 

Marion Gieben nodigt u uit om samen kerst te ervaren. Marion is een voormalig 

bewoonster van het Franciscaans Milieuproject Stoutenburg, dat eerder dit jaar 
noodgedwongen moest stoppen, nadat de huurovereenkomst was beëindigd. 
 
Tegenwoordig woont Marion Gieben in het bestuurshuis van de Broeders van 
Huijbergen. Daar zet ze haar missie om Bewust Natuurlijk te leven door. 
 
Programma 
Het programma van het Feest van Licht & Liefde bestaat uit dagelijkse ochtend- en 
avondmeditaties, natuurwandelingen, samen zingen of op een andere manier creatief 
bezig zijn. Ook biologische vegetarische maaltijden worden gezamenlijk bereid. 
 
Gedetailleerde informatie 
Start:  Maandag 24 december, 15.00 uur 
Einde:  Donderdag 27 december, 14.00 uur 
Waar? Boomstraat 28, 4635 CX  Huijbergen 
Kosten: € 155.00 
Inschrijven: email mariongieben@hotmail.com 
 
 

Wandelroute familiepad Westerschouwen 
Wandelroute (8 km) over verhard pad door Boswachterij Westerschouwen op de Kop 
van Schouwen met heel veel picknickplaatsen onderweg. Tip: de route is in te korten tot 
3 km. 
Startpunt Excursieschuur Westerschouwen 
Kraaijensteinweg 140 
4328 RD  Burg Haamstede 
 
Horeca 
Bij de ingang van de boswachterij en het klimbos ligt bos- en strandpaviljoen 
de Zeeuwse Gasthut en in de omgeving zijn nog diverse andere horecagelegenheden.  
 
  

 

Lief en leed 

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

Gedoopt 
Isaiah de Blaeij op 16 december 2018 
 
Overleden 

M.W. van de Voorde-van Wijk op 7 december 2018 

Wilhelmina Antonia Catharina (Willy) Frederiks-van Baak op 14 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. 

 

mailto:mariongieben@hotmail.com
http://www.klimboszeeuwsehelden.nl/horeca/


 

Inzendtermijn Nationale Fotowedstrijd Actie Kerkbalans 
verlengd! 

De inzendtermijn voor de Nationale Fotowedstrijd van Actie Kerkbalans is 

verlengd tot 31 december 2018. Kerkleden kunnen aan de wedstrijd meedoen 
door een foto in te sturen waarmee ze laten zien wat de kerk voor hen zo 
waardevol maakt. Omdat de kerstperiode bij uitstek een tijd van vieren, 
ontmoeten en omzien in de kerk is, wil de organisatie deelnemers alsnog de kans 
bieden om ook in die periode te fotograferen. 

Meedoen kan dit jaar in de drie categorieën: 
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 fotowedstrijd 
Uit alle inzendingen kiest de jury per categorie een winnaar. De jury bestaat uit de 
voorzitter van de Interkerkelijke Commissie Geldwerving, verantwoordelijk voor Actie 
Kerkbalans, Hans Zuijdwijk; hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad Anton de Wit; 
KRO-NCRV presentatrice en PKN-predikante Jacobine Geel en fotograaf en Winnaar 
Zilveren Camera 2016 Ramon Mangold, afkomstig uit Oost-Souburg. 
 
Stemmen voor de publieksprijs 
Ook kan er gestemd worden voor de publieksprijs. 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 stemmen wint de publieksprijs. 
 
Bekendmaking prijswinnaars 
Alle prijswinnaars worden bekend gemaakt tijdens de landelijke perspresentatie van de 
Actie Kerkbalans op vrijdag 18 januari 2019. Zij winnen een award én een masterclass 
fotografie van Ramon Mangold.   Kijk op: www.kerkbalans.nl/fotowedstrijd 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 
In Vlissingen blijkt een verzamelaarster van (kleine) kerststallen en -groepen te wonen. 
In dit oude theekastje uit 1949 een verzameling die vooral een gevarieerde, internationale 
achtergrond heeft.              Foto: © Peter Vrancken 

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/


 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
Huisvlijt van Ellie van Ree (Middelburg) 



 

 

Mooie adventsviering voor ouderen in Vlissingen 

 
Er was ook ruimte voor een gezellig gesprek. Van links naar rechts op de foto van © 
Jeannette Vrancken: Cees van den Bemt, Ton de Graaff en Gerard Uijtdehaag 

 
 

 



 

 

 

 
 
 
■ Zaterdag 22 december (15.00 uur) 

Kerstconcert Zeeuws byzantijns koor Srétenieje in de kleine kerk in Veere. U 
leest er meer over elders in deze nieuwsbrief. 

 
■ 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 (10.00-16.00 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 
 

 

 
 
 
 
■ Zondag 6 januari (13.30-15.30 uur) 

Maria en Jozef ontvangen in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen 
kraamvisite. U leest er meer over elders in deze nieuwsbrief. 

 
■ 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. 
 
■ Woensdag 17 april (19.00 uur) 

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

 
 



 

 

 
 

 
 

Pak de kans als deze voorbij komt!! 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

De redactie van de digitale nieuwsbrief van de 
H. Maria Parochie wenst u  

 

 

 

Zalig Kerstmis! 



 

 

 

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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