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,,We are the world’’ 

Enkele jongeren zongen voor en met ons aan het einde van de kerstviering in de 

Willibrordkapel in Domburg ‘We are the world.’ 
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Jaarverslag kerkgidsen 2018 

Traditiegetrouw leest u in deze eerste nieuwsbrief van 2019 een uitvoerig 

verslag van de activiteiten van de kerkgidsen in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in 
Middelburg, geschreven als altijd door Nicolette Meulenbroek-Kleinegris. 

 
Openstellingen 
De H.H. Petrus- en Pauluskerk is dit jaar 14 donderdagmiddagen (12 – 16 uur) 
opengesteld geweest voor bezoek, bezinning en gebed. Steeds waren twee of meer 
kerkgidsen aanwezig. Totaal aantal bezoekers, voor zover wij ze hebben kunnen tellen, 
op die donderdagmiddagen was 976 (in 2017:1168,in 2016: 963, in 2015: 786, in 2014: 
811, in 2013: 969). Per middag wisselend van 27 tot 114.  De begeleide wandeling, het 
kerkgidsenpad, werd dit jaar gehouden in de maanden juli en augustus.    
 
Geregeld horen wij van mensen dat zij doordeweeks een gesloten kerk aantreffen en 
dat zij nu juist blij zijn dat de kerk open is. Nog wat opmerkingen uit ons logboek: 
complimenten voor de bloemversiering, interessante gesprekken met gemengd 
gehuwden. Ook: ‘hier hangen niet veel mannen en vrouwen in de kerk!!’ en veel 
opmerkingen over de langdurige warmte (hittegolf) en droogte. 
 
Afzonderlijke bezoeken aan de kerk 
Woensdag 7 maart: drie groepen studenten van de PABO (HZ Vlissingen) bezochten 
de kerk om kennis te maken met levensbeschouwing en religie. Diezelfde middag 
bezochten zij ook de synagoge en de moskee. Aan de hand van een project 
probeerden zij een aantal vragen te beantwoorden. In onze kerk gingen ze, volgens hun 
opdrachten, op zoek naar de godslamp, de biechtstoel, de lezenaar en het altaar, de 
paaskaars, de kruiswegstaties, beelden en attributen. En dan ook nog op zoek naar de 
betekenis daarvan. Negentig studenten zouden er komen, uiteindelijk kwamen er 55. 
Sommige studenten hadden gemeld dat ze in vakanties wel eens een katholieke kerk 
van binnen hadden gezien en dat ze het dus wel wisten. En sommige studenten konden 
de kerk niet vinden. De aanwezigen werkten goed aan hun opdracht en stelden aardige 
vragen. Een student dacht bij het Sint Antoniusbeeld dat het Calvijn voorstelde. Hebben 
we toen maar even uitgelegd. En: als de kerkdeuren dan toch open staan, komen er 
altijd andere mensen binnen kijken. Totaal 60 bezoekers. 
 
Maandagochtend 16 april: 73 leerlingen van groep 6 en 6 begeleiders van de Algemene 
Basisschool kwamen naar de kerk. Na een welkom buiten en een korte inleiding binnen, 
gingen ze in kleine groepjes onder begeleiding van een vrijwilliger en met een 
speurtocht de kerk rond. Veel te zien en ook veel te vragen. Snel zagen de kinderen dat 
het dak op een omgekeerd schip leek, kennis van het biechten kun je kennelijk ook 
opdoen door regelmatig naar detectiveseries te kijken zoals bijvoorbeeld Father Brown. 
Wij hadden ook nog wat extra attributen neergezet: de kaarsenstandaards voor een 
uitvaart, de wijwaterbak + kwast, brood en wijn, rozenkrans en de bel. Op deze manier 
konden ze kennis maken met onze tradities en gebruiken. Met dank aan de extra 
vrijwilligers voor dit bezoek: Fons Toorop, Ger van Waegeningh, Bernard Meulenbroek, 
Marianne Blaha. En als de kerk dan toch open is: 10 extra bezoekers. Totaal: 89. 
 
Dinsdagavond 7 mei: 7 bezoekers van de Protestantse Gemeente van Gapinge, 
Serooskerke, Veere en Vrouwenpolder kwamen eens een bezoekje brengen aan onze 
kerk. 
 
Maandag 3 september: medewerking verleend aan Klaas van de Ketterij, een 
filmmaker, die een informatievideo maakte over Kerkacademie (www.kerkacademie.nl)0 

http://www.kerkacademie.nl/


 

Deze gaat cursussen aanbieden voor kerkvrijwilligers van alle denominaties. Klaas 
wilde wat beelden opnemen in onze kerk: interieur en exterieur en vooral details. Later 
zou hij nog wat beelden maken in een andere kerk met acteurs en daarvoor vroeg hij 
een toga (?!) of pij te leen. Wij hebben hem kunnen helpen aan een gebedskleed. 
 
Maandagmiddag 26 juni: 29 leerlingen en 3 begeleiders uit groep 8 van de Sint 
Franciscusschool bezochten de kerk. Na een boeiende rondleiding door meester Luc 
van de Hemel kregen de kinderen een prachtig opdrachtenboekje, gemaakt door 
meester Luc, en zij gingen geconcentreerd aan het werk. Na een glaasje fris, een plakje 
cake en wat dollen in de tuin gingen zij op de fiets terug naar school. Dit 
opdrachtenboekje is bij de kerkgidsen te koop. 
 
Zaterdag 8 september: Open Monumentendag, met als thema: Europa. Een goed 
bezochte dag met 342 bezoekers uit verschillende landen. Iedere keer dat de stadsgids 
langs kwam met haar gewone route, maakte ze even een omweg via de kerk. Sommige 
van deze mensen kwamen later terug voor een langer bezoek. 
Een grote groep scouts van de Berdenis van Berlekomgroep kwam langs, zij wilden 
veel weten, maar daarnaast zochten zij ook naar ‘gouden’ munten. Kennelijk hadden ze 
al zo’n munt gevonden bij ons in de kerk….met een dikke, vette knipoog van de leiding. 
Toch ook wel weer vragen en opmerking over actuele gebeurtenissen binnen de RK- 
Kerk. Ook kwam er een meneer vragen of bekend was waar de eeuwenoude 
zoetwaterwel was die er geweest zou zijn op de plaats waar de kerk gebouwd is. En 
een mevrouw wees mij de plaats aan in de Mariakapel waar zij straling voelde, een 
soort trillingen. ’s Middags een concertje door Tim Adriaanse (orgel), Joske Timmerman 
(dwarsfluit) en Marco van de Lee (panfluit). 
 
Zaterdag 27 oktober: Nacht van de Nacht (N8vdN8) thema ‘sterallures’: Middelburg 
‘deed’ het licht uit. Doel: bewustzijn vergroten voor energiebesparing en om te genieten 
van de schoonheid van de nacht. Ook wel wat veel halloweenachtige activiteiten. Het 
lijkt een soort lichtfestival te worden. Ook onze kerk deed, net als vorige jaren, mee: 
lichtjes, rust en Gregoriaanse muziek. Een sfeervolle avond. bezoekersaantal: 400. 
 
Dinsdagochtend 30 oktober: 67 leerlingen en 4 begeleiders van de CSW (Christelijke 
Scholengemeenschap Walcheren) bezochten onze kerk. Het waren eersteklassers van 
de MAVO. Met speciale opdrachten, die ze op hun iPad (of op papier) konden invullen, 
liepen ze de kerk rond. Een van die opdrachten was bijvoorbeeld: Hoe laat de kerk zien 
dat ze oog heeft voor de leden van de kerk? Hoe laat de kerk zien dat ze oog heeft voor 
mensen buiten de kerk? Hoe laat de kerk zien dat ze oog heeft voor mensen ver weg?  
Daarna moesten de leerlingen goed rondkijken en zoveel mogelijk voorwerpen 
opschrijven die ze zagen in de kerk en proberen er achter te komen waarvoor ze 
werden gebruikt of waarom ze in de kerk aanwezig waren. Deze ochtend bezochten ze 
ook de moskee en de synagoge. 
 
Woensdagmiddag 12 december: de wandelaars (8) van de KBO kwamen langs de kerk 
en namen alvast een kijkje naar de tentoonstelling van kerstgroepen. 
 
Maandagmiddag 17 december: 5 kinderen en 2 begeleiders van een catechesegroep 
van de PKN-kerk van Serooskerke brachten een bezoekje. Verschillen en 
overeenkomsten werden opgemerkt met hun eigen kerkgebouw. Een leuke, 
belangstellende groep. 
 
Eerste en Tweede Kerstdag: Dit jaar werd de kerk op beide kerstmiddagen geopend 
zodat mensen nog eens konden kijken naar de grote kerststal en naar de 
tentoonstelling van kerstgroepen in de vitrinekasten. 



 

In de vitrinekasten stonden dit jaar kerstgroepen uit de collectie van Villeroy & Boch, 
kerstgroepen uit Afrika en ‘huisvlijt’. Bijzonder dit jaar was dat Omroep Zeeland 
opnamen heeft gemaakt op de Eerste Kerstdag en het werd diezelfde avond 
uitgezonden. Eerste Kerstdag: 85 bezoekers, Tweede Kerstdag: 150 bezoekers. (In 
2017:122, in 2016: 75, in 2015: 102, in 2014: 112). Kijk de uitzending er nog eens op na 
door te klikken op:https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/110165/Zeshonderd-
kerststallen-Mijn-man-kan-gelukkig-goed-opruimen 
 
Aantal bezoekers 
Het totaal aantal bezoekers bedroeg in 2018: 2195 (2017: 2345, 2016: 2076, 2015: 
2256, 2014: 2150, 2013:1639). 
De verdeling van het totale aantal bezoekers was: 
- Donderdagen: 976 
- N8vdN8:     400 
- Overige:     819 
 
Organisten 
Op de donderdagmiddagen hebben als organisten gespeeld: de heren Briessinck en 
Leenhouts. En nieuw dit jaar: trompettist Johan van Vliet die op het orgel werd begeleid 
door Harry van Zweden. Dit jaar hebben wij ook kennisgemaakt met de organist Tim 
Adriaanse en soms begeleidde hij Marco van de Lee, een panfluitist. 
 
Kerkgidsen 
Kerkgidsen dit jaar:   
- Willemien Dellaert 
- Elly Edelenbosch 
- Trudy van Hoof 
- Clementine Jansen 
- Thea Melse 
- Nicolette Meulenbroek  

- Riny Schroots 
- Christine Leedy 
- Peter Berkvens 
- Monique Peters 
- Sophie van Wouwe 
- Ger van Waegeningh 

 
Vitrinekasten 
In de vitrinekasten zijn tentoonstellingen geweest over: 
- Jan Toorop 
- Iconen van René Adriaansen 
- ‘Een sterke vrouw, wie zal haar vinden’ over vrouwen in de Bijbel. 
- Kerstgroepen uit de verzameling van Nicolette Meulenbroek en Sophie van 

Wouwe. 
 
Financieel overzicht  
Nog steeds richten de kerkgidsen een kleine verkoopstand in met vooral ansichtkaarten 
en kleine devotionalia. De opbrengsten lopen sterk terug omdat mensen zelf veel 
fotograferen. 
 
In de loop van het jaar is steeds, wanneer er een wat groter bedrag in kas was, 
geld overgemaakt op het rekeningnummer van de penningmeester. In 2018 was 
dat een bedrag van 75 euro. Soms wordt er door de door ons ontvangen groepen 
rechtstreeks een bedrag overgemaakt op het rekeningnummer van de parochie. 
 
 

31 december 2018, 
Nicolette Meulenbroek-Kleinegris. 

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/110165/Zeshonderd-kerststallen-Mijn-man-kan-gelukkig-goed-opruimen
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/110165/Zeshonderd-kerststallen-Mijn-man-kan-gelukkig-goed-opruimen


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Thema-avond Henri Nouwen in Middelburg 

De Doopsgezinde Gemeente Walcheren heeft in samenwerking met de 

Remonstrantse Gemeente Midden Zeeland, die deel uitmaakt van de Koorkerk 

Gemeente Middelburg  besloten aandacht te besteden aan de spiritualiteit van 

twee paters Jezuïeten: Henri Nouwen en Frans van der Lugt. 

 

 

Tekst: Karel Flos 

 

 

Op de  eerste avond, donderdag 17 januari a.s. in het kerkgebouw aan de Lange 

Noordstraat 62 in Middelburg om 19.30 uur staat Henri Nouwen centraal. Toegang tot 

de avond is gratis. De avond wordt geleid door de Laurent Nouwen, broer  van Henri. 

Hieronder keest u korte introductie. Laurent Nouwen leidt de avond in waarin centraal 

staat ‘de actuele betekenis van de spiritualiteit van (broer) Henri Nouwen’. 

 

Wat weet u van Henri Nouwen van wiens hand meer dan 7 miljoen boeken zijn 

verkocht? 

 

 
Foto belangeloos beschikbaar gesteld door Henri Nouwen Stichting 

 

Nouwen, die zelf leed aan hevige depressies, stond heel dichtbij mensen die hetzelfde 

ondervonden. Nouwen staat heel ver af van gelikte pastorale hulp. Hij was werkzaam 

als priester, maar ook als psycholoog. Hij is geboren in Nederland en verbleef in 

Nederland maar ook in Peru, de VS (hoogleraar te Yale en Harvard) en Frankrijk. 

Uiteindelijk maakte hij de overstap naar de Arkgemeenschap Daybreak (Toronto) in 

Canada. 



 

De Arkgemeenschappen zijn kleine gemeenschappen, waarbinnen geestelijk en 

lichamelijk gehandicapten worden opgenomen en verzorgd en begeleid door mensen 

van geheel verschillende geloofstradities. 

 

Rembrandt van Rijn 

Wat Nouwen redde in zijn diepste crisis, was een schilderij van Rembrandt van Rijn, de 

verloren zoon. Hij ontdekte dat hij zoon van zijn vader was, maar geen kind kon blijven. 

Het ging erom zijn eigen vaderschap op te nemen, met zorg om de ander, bereidheid 

om te vergeven en grootmoedigheid, drie wegen naar het vaderschap. 

Hij wist dat dat pas mogelijk werd door de opstandige jongste zoon en de verongelijkte 
oudste zoon in zichzelf toe te laten, vergevende liefde te ontvangen die de Vader hem 
geboden had. In 1996 is Henri Nouwen overleden. 
 
Henri Nouwenstichting 
De Henri Nouwenstichting is gevestigd aan de Avenue Concordia 117, 3062 LG 
Rotterdam en stelt zich ten doel onder meer Nouwens inspirerende, even persoonlijke 
als universele levensbeschouwing te bevorderen door onder andere: 
- bekendheid te geven aan zijn boeken en publicaties 
- Ark Gemeenschappen te ondersteunen 
- initiatieven welke in de lijn van de spiritualiteit van Henri Nouwen liggen te nemen  
en te ondersteunen. 
 
Verantwoording 
(bij het opstellen van deze tekst is gebruik gemaakt van: Leven en werk van Henri 
Nouwen, 1932-1996, een inleiding van de hand van André Roes, tijdschrift van de Henri 
Nouwen Stichting 4/2003) 

 
 

Caritascollecte voor Stichting Leergeld 

Zondag 6 januari wordt de maandelijkse caritascollecte weer gehouden. Wij 

vragen deze keer uw bijdragen voor Stichting Leergeld. 
 
Bij deze stichting kan via maatschappelijk werk een bijdrage gevraagd worden voor 
kinderen uit bijstandsgezinnen zodat deze jongens en meisjes mee kunnen doen met 
een schoolreisje, een excursie en lid kunnen worden van een sportclub. Ook is het 
mogelijk om ondersteuning te vragen voor een verplichte laptop op het voortgezet 
onderwijs of een bijdrage voor het ouderfonds. 
 
De stichting Leergeld moet gelden binnen krijgen via sponsoring en collectes. 
Het caritasbestuur beveelt deze collecte daarom van harte bij u aan.  

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 
 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

Condoleance 

Op 31 december bereikte ons het droevige bericht dat de moeder van pastor Ria 

Mangnus op 27 december is overleden. 
 
De uitvaartplechtigheid werd vanmorgen gehouden in de Basiliek van de H. Willibrordus 
in Hulst. Aansluitend vond de begrafenis plaats. 
 
We wensen pastor Ria en haar familie heel veel sterkte om dit verlies te kunnen dragen. 
 

Parochiebestuur H. Maria Parochie Walcheren. 
 
 
 

Correspondentieadres: 
Uitvaartzorg De Ridder 
Uitvaart mevrouw M. Mangnus-van de Vijver 
Hughersluys 37 
4536 HM  Terneuzen 

 

 

Mededeling van pastor Paul de Maat 

Het doet mij goed om nu melding te kunnen maken van het geschenk dat ik 

afgelopen jaar mocht ontvangen bij gelegenheid van mijn afscheid als pastoor 
van de H. Maria Parochie Walcheren. 
 
Samen hebben we niet minder dan 5.300 euro bij elkaar gebracht voor een project van 
hulpverlening in Kerak Jordanie. In de digitale nieuwsbrief van de Stichting Steun Heilig 
Land (SSHL) lees ik nu dat dit project gerealiseerd is. Het betrof de vervanging van een 
zwaar verouderde niet meer goed functionerende anesthesiemachine in het Italian 
Hospital te Kerak. Mede dankzij onze steun is de benodigde 33.000 euro gedoneerd. 
Aldus de bekendmaking door de heer Erik Cornel van SSHL (Nieuwsbrief Stichting 
Steun Heilig Land nummer 125, december 2018). 
 
Kerak is een regiohoofdstad in Zuid-Jordanië, ruim twee uur rijden van de hoofdstad 
Aman. Van oorsprong leven hier Bedoeïenen, Koerden en Gorani. De afgelopen jaren 
is deze arme regio overspoeld met vluchtelingen uit Irak, Syrië en Afrika, maar ook met 
vele migranten uit Sri Lanka en Pakistan. Het Jordaanse gezondheidsstelsel voorziet 
niet in gratis medische hulp voor deze migranten en vluchtelingen. Derhalve heeft het 
Italian Hospital Kerak (IHK) in 1935 door de Comboni Missionary Sisters gesticht, zijn 
deuren wijd opgesteld voor iedereen, christen of niet christen, die medische hulp nodig 
heeft.  
 
Nogmaals: dank aan eenieder en aan de penningmeester van ons parochie-
bestuur voor de correcte administratieve verwerking van een en ander.  
 
Paul, nu emeritus genoemd 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Kerstviering Katholiek Vrouwengilde 

Op donderdag 13 december jl  heeft het Katholiek Vrouwen Gilde Vlissingen 

weer haar jaarlijkse kerstfeest gehouden. 
 
 
Tekst en foto: Leonie van den Berg 
 
 
Deze feestelijke bijeenkomst begon traditiegetrouw met een viering in de Emmanuël-
kapel van de Onze Lieve Vrouwekerk. Emeritus pastoraal werker Ed Visser ging voor in 
deze sfeervolle dienst waarbij een aantal leden van het KVG assisteerde. 
 
Na afloop van deze viering was het tijd om te verhuizen naar een gezellig versierde 
vergaderruimte in het parochiehuis om te genieten van een warm en koud buffet. Ook 
dit jaar was het buffet weer door de leden van het bestuur van het KVG verzorgd. 
 
Net als voorgaande jaren werd tijdens de kerstviering gecollecteerd, de opbrengst van 
deze collecte bedroeg dit jaar € 200,- De opbrengst wordt jaarlijks overhandigd aan de 
parochie. 
 
Wens 
Bestuur en leden van het Katholiek Vrouwen Gilde wensen de lezers en lezeres-
sen van de digitale nieuwsbrief het allerbeste voor 2019, een Zalig Nieuwjaar. 
 
 

 



 

 
 

 

Uitvaartverzorging H. Jobse  0118  46 22 05 
 

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

 
 
 
Aandacht voor Maria uit de evangelies van Marcus, Mattheus 
en Lucas 

De pastores Paul de Maat en Andrea Hummelen gaan binnenkort opnieuw 

aandacht schenken aan Maria, ditmaal vanuit de evangelies van Marcus, 
Mattheus en Lucas. 
 
De maandelijkse bijeenkomsten worden zowel in de pastorie van Middelburg (in de 
ochtenduren) als de pastorie van Vlissingen (in de avonduren) gehouden. De drie 
bijeenkomsten worden gezamenlijk afgesloten met een vesperviering in de pastorie van 
Vlissingen met aansluitend een maaltijd. 
 
Data   woensdagen 23 januari, 27 februari en 20 maart 
Tijden   Middelburg:   10.00 – 12.00 uur 
   Vlissingen:  20.00 – 22.00 uur 
Vesperviering vrijdag 26 april, aanvang 17.00 uur, aansluitend maaltijd 
 
Wilt u meedoen? 
 
U bent van harte welkom op 23 januari, in Middelburg dan wel in Vlissingen. 
 
 



 

 
 

 

Voor minder dan 2 euro per 

week  kunt u op deze plaats 

adverteren 
 

Info: Herman Maas 
 

0118 – 430377 
  

 
 
 

 
Nieuwsbrief niet ontvangen? 

Deze nieuwsbrief wordt iedere week automatisch verstuurd vanuit onze 

database. Dus een enkele abonnee een keer vergeten is niet mogelijk. 
 
Toch ontvingen we de afgelopen weken meerdere meldingen, dat een nieuwsbrief niet 
ontvangen was. Dat vinden we natuurlijk heel vervelend en als u ons dat meldt, zorgen 
we er direct voor, dat de desbetreffende nieuwsbrief wordt nagezonden. Zodat u geen 
nieuws mist. 
 
Een tip onzerzijds: mocht u onverhoopt een nieuwsbrief niet ontvangen hebben, kijk dan 
ook eens in de ‘spambox’ of de map ongewenste reclame of ongewenste e-mail. Soms 
blijkt uw e-mailprogramma de nieuwsbrief ten onrechte te hebben aangemerkt als 
reclame o.i.d. In dat geval adviseren we u, om de nieuwsbrief als ‘gewenst’ aan te 
merken. Dat kan door op het bericht te gaan staan, te klikken met de rechter muisknop 
en de optie ‘ongewenste reclame’ aan te klikken en vervolgens een keuze te maken. 

Eindredactie nieuwsbrief 
 



 

 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
■ 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. 

 
■ Donderdag 17 januari (19.30 uur) 

In de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat 62 in Middelburg wordt aandacht 
besteed aan de spiritualiteit van pater Henri Nouwen, Jezuïet. U leest er meer over in 
deze nieuwsbrief. 

 
■ Vrijdag 18 januari (vanaf 18.30 uur) 

Nieuwjaarsontmoeting Vicariaat Middelburg in Bovendonk, Hofstraat 8 te Hoeven. 
 

■ Zondag 20 januari (09.30 uur) 
 Oecumenische dienst in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. Het gemengd koor van  
de Onze Lieve Vrouwekerk zal de muzikale ondersteuning voor zijn rekening nemen met 
Jos Vogel aan het orgel. In de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen is er vandaag geen 
viering.  

 
■ Maandag 21 tot en met zaterdag 27 januari 
 Wereldjongerendagen in Panama. 
 
■ Woensdag 23 januari (10.00-12.00 uur of 20.00-22.00 uur) 

Aandacht voor Maria vanuit de evangelies van Marcus, Mattheus en Lucas in de 
pastorie van Middelburg (ochtenduren) of Vlissingen (avonduren). Iedereen is van harte 
welkom. U leest er meer over in deze nieuwsbrief. 

 
■ Maandag 4 februari (19.30 uur) 

 In de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat 62 in Middelburg wordt aandacht 
besteed aan de spiritualiteit van pater Frans van der Lugt, Jezuïet. Binnenkort leest u 
hier meer over in deze nieuwsbrief. 

 
■ Woensdag 17 april (19.00 uur) 

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

 
 

 
 

Werk, 
en de vreugde komt vanzelf!!



 

 

 

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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