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Een fleurig boeket ter ere van Maria 

‘God groet U, zuiv’re bloeme’ velen 

neuriën automatisch de melodie bij 
deze woorden. 
 
 
Tekst en foto: Nicolette Meulenbroek 
 
 
Maria en bloemen: een veel 
voorkomende combinatie. De naam van 
Maria is heel vaak terug te vinden in de 
namen van allerlei bloemen en planten, 
maar ook in producten. 
 
In de vitrinekast in de Petrus- en 
Pauluskerk is dat nu aanschouwelijk 
gemaakt. Van Akelei tot Zwaardlelie, 
van Mariakaakjes tot Liebfraumilch. 
 
Een fleurig boeket ter ere van Maria. 
Te bezichtigen tijdens de openings-
tijden van de H.H. Petrus- en 
Pauluskerk in Middelburg. 

 

 

 
 
 



 

 

Jo Malgo (90 overleden 

In zijn woonplaats Heinkenszand is vorige week zaterdag, 4 januari, op 90-jarige 

leeftijd Johannes Andreas Malgo overleden. Hij was, voor zijn verhuizing naar 
Heinkenszand, vele jaren als vrijwilliger actief in de Onze Lieve Vrouwekerk in 
Vlissingen. 
 
 
Tekst: Peter Vrancken (met dank aan Leonie van den Berg) 
 

 

 
Archieffoto: © Peter Vrancken 

 
Veelzijdig 
Jo Malgo ontpopte zich als een veelzijdig vrijwilliger met een rijke kennis op velerlei 
gebied. En als Jo voor een probleem geen oplossing en op een vraag geen antwoord 
wist, kwam hij prompt op de proppen met namen van bekenden, die dat wel hadden. 
Het tekende ook zijn grote vindingrijkheid. 
 
Uitvaart 
De door pastor drs. Paul de Maat geleide uitvaartmis met aansluitend de begrafenis 
vonden in besloten kring plaats. 
 
 
 



 

En het bloemetje van de week ging naar…….. 

Aerdenhout, naar de drie ‘Vlissingse’ zusters Franciscanessen, die afgelopen 

zondag werden verrast door bezoek uit Vlissingen. 
 
In klooster Alverna in Aerdenhout wonen de zusters Clemence, Marie-Petri en Sigfrida. 
Jaren geleden bekende parochianen. Met het toenemen van de jaren werd verhuizing 
naar het moederhuis noodzakelijk. Daar ontvangen zij uitstekende zorg en kunnen 
mede daardoor genieten van hun welverdiende rust. Deze nieuwsbrief wordt er 
wekelijks gelezen, waardoor de zusters op de hoogte blijven van het wel en wee van 
onze parochie. 
 
Jammer was dat de zusters Clemence en Siegfrida ziek waren. Maar ook zij ontvingen 
de hartelijke groeten uit Vlissingen. Dat bezoek werd overigens bijzonder op prijs 
gesteld! 
 

 
Zuster Marie-Petri met rechts Sonja de Rooij en links Jeannette Vrancken. 
Foto: selfie Sonja de Rooij 
 
 

Oecumenische dienst in Sint Jacobskerk 

Zondag 20 januari 2019 zal er om 9.30 uur in de St Jacobskerk te Vlissingen een 

oecumenische dienst plaatsvinden in het kader van de week van het gebed. 
 
Deze dienst wordt voorbereid door een kleine commissie waarin een lid van de PKN, 
een lid van het Leger des Heils en Ria Borgs namens de R.K. Heilige Maria Parochie 
Walcheren zitting hebben. 
 
Het R.K. Gemengd Koor zal de muzikale ondersteuning voor zijn rekening nemen met 
Jos Vogel aan het orgel. 
 
In de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen is er zondag 20 januari geen dienst. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 

 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

Lex Schroots nam afscheid na 20 jaar klusgroep Middelburg 

Voor de Klusgroep van de H.H. Petrus- en Pauluskerk was maandag 7 januari, 

een bijzondere dag. De groep bestaat sinds jaar en dag uit 3 man: Jan Poortvliet, 
Lex Schroots en Sjaak Kockx. Lex heeft in het vorige jaar, al maanden geleden 
aangegeven dat hij met zijn activiteiten binnen de klusgroep wilde gaan stoppen 
en wel met ingang van 2019. 
 
 
Tekst en foto: Sjaak Kockx 
 
 
 
Bijna 2 decennia lang heeft Lex deel uit 
gemaakt van dit groepje. Iedere 
maandagmiddag komen we bij elkaar 
om te zien of er nieuwe meldingen zijn 
van dingen die niet werken of storingen 
die aandacht vragen. En daarbij klussen 
die ook gedaan moeten worden 
aanpakken maar die soms afhankelijk 
zijn van het weer of die meer 
voorbereiding  vragen en/of waar 
materialen voor aangekocht moeten 
worden.  
 
Deze maandag stond op het programma 
het opbergen van de kerststal en het 
opnieuw inrichten van de vitrine door 
Nicolette Meulenbroek. Deze middag 
hebben we daarbij even een pauze 
ingelast om aandacht te kunnen geven 
aan wat activiteiten waar Lex in al die 
jaren aan heeft gewerkt. Sjaak had een 
paar foto’s daarbij van enkele van die 
activiteiten. 
 

Lex Schroots bij het terugzetten van de 
vitrinekast. 

 

 
Hierbij die opsomming, die absoluut niet chronologisch of compleet is. 

- Het maken van een vloer rond het altaar toen de schildering daarboven werd 
gerestaureerd zodat de rolsteiger die daarbij nodig was ook verplaatst kon 
worden. 

- Het inkorten en verplaatsen van kerkbanken toen voorin en achterin de kerk een 
vrije ruimte werd gecreëerd. 

- Het vervangen van defecte lampen. Ook de hoge lampen waarvoor je tussen de 
kapspanten boven de zijgewelfgangen door moet klimmen en kruipen om het 
snoer van de betreffende lamp los te maken en te vieren. 

- Onderhoud aan diverse deuren waarvan de scharnieren niet meer optimaal 
waren. 

- Poortjes maken voor de eerste communicanten. 



 

- Enkele standaards gemaakt van het hout van de afgedankte kerkbanken. 
- Gedachteniskruisjes maken voor de overledenen 
- Repareren van slechtwerkende toiletten. 
- Schilderwerk van deuren en houtwerk in de pastorie. 
- Opknappen van een kamertje in de pastorie na waterschade door een lekkende 

goot. 
- Regenwaterafvoeren, verstoppingen laten verhelpen met bijkomend herstelwerk 

aan leidingen en bestrating. 
- Verhelpen van storingen aan het orgel; slechte contacten of defecte balgjes. 
- Het maken van een nieuwe kerststal van de oude vloerdelen uit de kerk. Deze 

doet al jaren dienst maar moet ieder jaar weer opgezet en opgeborgen worden.  
- Meewerken aan het schoonmaken van dakgoten en het opruimen van afgevallen 

blad rond de kerk. 
- Omzagen van een boom in de pastorietuin en helpen met zwaar snoeiwerk.  
- Onderhoud en vernieuwing van het tuinmeubilair. 
- Assisteren bij onderhoud kerkklokken en dak reparaties. 
- Koperpoetsen  
- Assisteren bij het opnieuw inrichten van de vitrine. De voorruit moet er daarvoor 

worden uitgetild. Een delicaat klusje voor twee personen. 
 
Alles bijeen genomen: Een bonte verscheidenheid aan klussen die in al die tijd 
aan de orde zijn geweest. 
 
Wij hebben Lex bedankt voor zijn inzet al die jaren en vooral voor de plezierige en  
kameraadschappelijke manier waarin we met hem hebben kunnen samenwerken. 
 
Lex nogmaals hartelijk bedankt en nog vele goede jaren toegewenst. 
En mocht er een lezer zijn die zich geroepen voelt om de klusgroep te komen 
assisteren dan zullen we daar erg blij mee zijn. 
 
 

 

Jeannette Jongenelen – de Kort benoemd tot pastoraal 
projectmedewerker project Jonge Gezinnen 

In het samenwerkingsverband van de H. Maria Parochie Walcheren (Middelburg) 

en de H. Pater Damiaanparochie (Goes) is een pastoraal project ontwikkeld om 
het pastoraal team te ondersteunen in de zorg voor jonge gezinnen, met name 
wat betreft de voorbereiding op de Eerste H. Communie. 
 
Het project heeft een looptijd van een half jaar, en een omvang van 4 dagdelen per 
week. Met ingang van 1 januari 2019 is Jeannette Jongenelen – de Kort aangesteld als 
pastoraal projectmedewerker voor dit project. Jeannette Jongenelen studeert theologie 
aan de Fontys Hogeschool. Ze heeft in november 2018 de opleiding tot pastoraal 
assistent van het Sint Franciscuscentrum met goed gevolg afgerond. Op basis 
daarvan heeft bisschop Liesen mevrouw Jongenelen de pastorale zending gegeven om 
gedurende haar projectaanstelling catechese te geven aan jonge gezinnen in de beide 
parochies van het samenwerkingsverband. Zij vervult haar functie onder verantwoorde-
lijkheid van pastoor Fons van Hees. 

Bron: Vicariaat Middelburg 
 

Lees hierna verder voor een nadere kennismaking met Jeannette Jongenelen. 
 



 

Ondersteuning pastoraal team 

Met ingang van 1 januari 2019 heeft het pastorale team een gedeeltelijke 

ondersteuning gekregen voor de werkzaamheden die samenhangen met het 
Werkveld Jonge Gezinnen. 
 
De opdracht die mevrouw Jeannette Jongenelen-de Kort heeft gekregen voor de beide 
parochies Boven de Schelde heeft betrekking op de voorbereiding op Eerste Communie 
en Vormsel, op kindernevendienst, en op gezins- en kringvieringen. 
 
De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in de periode tot eind juni van dit jaar. Wij 
wensen Jeannette van harte veel voldoening toe in haar activiteiten en hopen dat ze 
zich welkom voelt in ons midden. Jeannette Jongenelen stelt zichzelf in onderstaand 
artikel aan u voor. 
 
Wiel Hacking, teamleider 
 
 

Kennismaken met Jeannette Jongenelen-de Kort 

Laat ik beginnen met u allen een heel Gezegend 2019 te wensen! Dat het een 

jaar mag worden met veel gezondheid en waarin u zich als parochianen 
verbonden voelt met elkaar! Zodat we met elkaar kunnen bouwen aan een vitale, 
warme parochie. 
 
Mijn naam is Jeannette Jongenelen-de Kort. Ik ben een geboren Zeeuwse (Goes), maar 
ik woon al bijna 25 jaar in Roosendaal. Vanuit het Bisdom Breda ben ik aangesteld als 
projectmedewerker voor 20 uur per week. Tot mijn taken behoren onder meer 
ondersteuning van de Communie en Vormselprojecten in het Samenwerkingsverband 
Boven de Schelde, zowel in de H. Maria Parochie Walcheren als in de H. Pater 
Damiaanparochie. 
 
Ik ben getrouwd en heb een dochter van 22 jaar. Mijn man, mijn dochter en mijn geloof 
zijn mijn grootste rijkdom! 
 
Naast mijn werk als zelfstandig ondernemer ben ik ruim 24 jaar actief als vrijwilligster in 
de Sint Norbertusparochie in Roosendaal, de Sint Annaparochie in Steenbergen en de 
Sint Christoffelparochie in Halsteren. Daarnaast studeer ik Theologie en 
Levensbeschouwing aan Fontys Hogeschool in Utrecht en ben ik gecertificeerd Godly 
Play Verhalenvertelster. 
 
Mijn hobby’s zijn: creatief bezig zijn (handwerken, 
gedichten en teksten schrijven), omgaan met kinderen, 
reizen, huisdieren (we hebben een Jack Russell en twee 
poezen), projecten bedenken en ontwikkelen. 
Het werk binnen de parochies is een grote uitdaging voor 
mij en ik heb er enorm veel zin in! Ik hoop dat we elkaar 
mogen ontmoeten binnen één van deze parochies! 
 
Met vriendelijke groet, 
Jeannette Jongenelen-de Kort 



 

Driekoningen en op kraamvisite bij Jozef en Maria 

Afgelopen zondag, 6 januari, vierden we met enkele kinderen uit de parochie 

Driekoningen. Der organisatie was in handen van de Werkgroep activiteiten, 
bestaande uit de pastoraal werkers Ria Mangnus en Katrien van de Wiele alsmede 
Lidia Thiellier. 
 
Eerst werd het verhaal van Jozef en Maria voorgelezen die een plekje in de herberg 
zochten en de drie koningen die op zoek gingen naar kindje Jezus. Daarna gingen de 
kinderen door middel van een speurtocht in de kerk zelf op zoek naar goud, wierook en 
mirre. Vervolgens werd er volop geknutseld; er werden sterren van papier gemaakt, 
gouden kronen beplakt en je kon je favoriete kerststalfiguur kleien. En dit alles met een 
beker warme chocomel. 
 
Hierna gingen de kinderen op kraamvisite bij Jozef, Maria en kindje Jezus. Iedereen die 
op kraamvisite kwam (niet alleen kinderen) had prachtige cadeaus bij zich: speelgoed, 
lekkers om te snoepen, eten en kleding. 
 
Jozef en Maria gaan al deze cadeaus aanbieden aan de veilige opvang (Blijf van me lijf 
huis) omdat de vrouwen die daar aankloppen ook een warme veilige plek zoeken net 
als Jozef en Maria toen. Vaak melden deze vrouwen en kinderen met niks meer dan 
een handtas met alleen de noodzakelijkste spullen. 
 
Bij kraamvisite horen beschuit met muisjes en die hoorden er dan ook bij; er waren 
lekkere soepstengels met blauw/witte muisjes! Het was echt feest in de kerk zondag! 
 
  

Leo Speckens leest het verhaal van Maria en Jozef voor.            Foto: Emmy Heydra



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Film: “A’Live inside”  
(Verenigde Staten 2014) documentaire van Michael Rossato-Bennett. 

Donderdag 24 januari 2019 

Aanvang: 14.30 uur,  inloop vanaf 14.00 uur. 
 

    Het Ouderenpastoraat ‘Boven de 
Schelde’ vertoont deze inspirerende film voor iedereen die 
mensen, die lijden aan de ziekte Alzheimer, een warm hart 
toe draagt. 
 
 
We hebben Wiel Hacking, pastoraal werker van het Samenwerkingsverband ‘Boven de 
Schelde’ bereid gevonden om de film te vertonen voor mensen werkzaam in de zorg, 
mantelzorgers, partners van bewoners, personeel, vrijwilligers en andere 
belangstellenden.  
 
 
Het is een documentaire uit 2014 die beelden weergeeft over wat muziek doet bij 
mensen die lijden aan de ziekte Alzheimer. Na afloop van de film  is er gelegenheid 
opmerkingen over de film te maken of vragen te stellen. 
 
Meer informatie 
Datum  donderdag 24 januari 2019 
Locatie  filmtheater Scheldehof, Peperdijk 263, 4381 EN in Vlissingen 
Aanvang  14:30 uur (inloop vanaf 14.00 uur) 
Kosten  vrij entree, wel reserveren noodzakelijk vóór 21 januari as. 
Aanmelden via activiteitenteam Scheldehof, 0118 - 448 751 of stuur een e-mail 

naar b.torbijn@wvozorg.nl 
 
 

mailto:b.torbijn@wvozorg.nl


 

Gebed, bezinning, ontmoeting en ontspanning 
65 jaar Bedevaarten naar Banneux 

Dit zijn de kernwoorden die horen bij een bedevaart naar de Maagd der Armen 

in Banneux: gezamenlijk of individueel gebed, bezinning doormiddel van de 
aangeboden vieringen, gesprek met medepelgrims of onze gedreven vrijwillige 
medewerkers en ontspanning tussen het hele gebeuren door of op de tombola-
avond (maandag). 
 
‘Caritas Banneux bisdom Breda’ organiseert voor het 65ste jaar meerdere bedevaarten 
naar Banneux N-D. Naast de 5-daagse reis staat ook de dagbedevaart op het 
programma. 
 

 
Foto: Caritas Banneux Bisdom Breda 

 
5-daagse bedevaart 

Vervoer in luxe (rolstoelvriendelijke) 
touringcar vanaf verschillende 
opstapplaatsen in het bisdom Breda 
(woerden bepaald aan de hand van de 
inschrijvingen), verblijf 5 dagen en 4 
nachten in ‘Hospitaliteit Banneux Notre-
Dame’ welke beschikt over 
tweepersoonskamers met toilet en 
douche op basis van vol pension, zowel 
met de heen- als de terugreis een 
verzorgde maaltijd aan het Zilvermeer in 
Mol (B), verzorgd bedevaartprogramma 
met eigen pastores, een enthousiast 
zorgteam (arts, verpleegkundigen, 
verzorgenden, helpenden, 
brancardiers). Deelname is mogelijk 
voor zowel gezonde (mobiele) als 
zieke/oudere (minder mobiele) pelgrims. 

JUBILEUM-bedevaart: vrijdag 10 tot en met dinsdag 14 mei 2019 
Prijs: 310 euro p.p. (toeslag 1-persoonskamer: 50 euro) 
 
 
Dagbedevaart: zondag 12 mei 
Vervoer met luxe touringcar met opstapplaatsen binnen het bisdom Breda (aan de hand 
van de inschrijvingen), bij aankomst deelname aan de Internationale Eucharistieviering 
en ’s middags aan het plechtige lof met pelgrimszegen, volledige betrokkenheid met het 
lopende Triduüm, inclusief warme lunch, ’s middags koffie of thee met een stuk vlaai en 
een versnapering tijdens de terugreis in de bus. 
 
Prijs: 47,50 euro p.p. 
 
Uw interesse gewekt? 
Neem een kijkje op onze website: http://banneux-breda.jouwweb.nl. En schrijf u in! 
 
Informatie 

- Tel: 0164 61 29 73 
- E-mail: banneux-breda@hotmail.com 

http://banneux-breda.jouwweb.nl/
mailto:banneux-breda@hotmail.com


 

 

 
 
 

 

Uitvaartverzorging H. Jobse  0118  46 22 05 
 

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

 
 
 
Eén pastoraal team voor Zeeuws-Vlaanderen 

In de afgelopen maanden hebben de pastorale teams van de drie parochies in 

Zeeuws-Vlaanderen (de H. Andreasparochie in Oostburg, de Elisabethparochie in 
Terneuzen en de parochie H. Maria Sterre der Zee in Hulst) met elkaar gesproken 
over intensieve samenwerking. Doel was om tot een zo adequaat mogelijke 
verzorging van het pastoraal aanbod te komen. 
 
In goede afstemming met de drie parochiebesturen hebben zij een voorstel 
gedaan over de vorming van één gezamenlijk pastoraal team voor de drie parochies 
van Zeeuws-Vlaanderen. De bisschop van Breda heeft ingestemd met het voorstel, en 
besloten om de pastorale teams met ingang van 1 januari 2019 samen te voegen tot 
één team voor heel Zeeuws-Vlaanderen. 
 
Daartoe  hebben alle beroepskrachten van de bisschop een benoeming gekregen voor 
de drie parochies. 
 

Bron: Vicariaat Middelburg 
Redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 



 

Bisdombedevaart 2019 

Van 12 tot en met 19 oktober 2019 maakt het bisdom een achtdaagse bedevaart 

naar Italië. Onder het motto ‘Ora et labora’ treden we in de voetsporen van de 
heilige Benedictus. De woorden ‘Ora et labora’ (bid en werk) drukken kernachtig 
de spiritualiteit van de heilige Benedictus van Nursia uit. Veel mensen, ook in het 
Bisdom Breda, leven vanuit deze spiritualiteit. 
 
Tegelijk is het een geestelijke reis om de benedictijnse weg van geloof en stilte te 
ontdekken en een oefening in het verwelkomen van de vreemdeling. De Regel van 
Benedictus zegt hierover: “Alle gasten die aankomen moeten worden ontvangen als 
Christus zelf, want Hij zal eens zeggen: ; Ik kwam als gast en gij hebt Mij opgenomen.’ 
Aan ieder wordt de eer bewezen die men hem verschuldigd is, maar heel in het 
bijzonder aan de geloofsgenoten en aan de vreemdelingen.” (Uit hoofdstuk 53 uit de 
Regel van Benedictus.) De reissom: vanaf € 795 p.p. 
 
Download de folder 
 
Informatie en opgave 
Pelikaan Groepsreizen & Incentives, groepsreizen@pelikaanreizen.nl. 
Telefoon. : 088 – 735 45 50; www.groepsreisopmaat.nl 
Contactpersoon Bisdom Breda, Mevrouw Hanneke Oomen, bedevaart@bisdombreda.nl 
Telefoon.: 076 – 522 34 44 (ochtenden) 
 
Informatiebijeenkomsten 
Verspreid door het bisdom vinden informatiebijeenkomsten plaats over de 
bisdombedevaart 2019 (12-19 oktober). U bent van harte uitgenodigd voor deze 
bijeenkomsten en kunt deelnemen in uw eigen regio, of in een andere regio als de 
datum u beter uitkomt. 
 
Overweegt u om mee te gaan op deze bijzondere bedevaart? Laat u uitgebreid 
informeren op een van onderstaande bijeenkomsten en ontmoet alvast reisgenoten. 
Aanmelden voor de informatiebijeenkomsten kan via e-mail: 
bedevaart@bisdombreda.nl 
 
De bijeenkomsten zijn op: 
Donderdag 24 januari 19.30 uur: Breda 
Michaelkerk – Hooghout 67, 4817 EA 
 
Woensdag 6 februari 19.30 uur: Rijen 
Hoofdstraat 58, 5151 JG 
 
Donderdag 21 februari 19.30 uur: Oudenbosch 
Cuyperszaal, Pelgrim 2, St. Annaplein 6, 4731 HN 
 
Maandag 11 maart 19.30 uur: Lewedorp 
Burg. Lewestraat 11, 4456 AG 
Pater Damiaanparochie Goes en de H. Maria Parochie Walcheren 
 
 

https://www.bisdomvanbreda.nl/wp-content/uploads/2018/07/2018-07-12_Bedevaartfolder_Bisdom-Breda_Italie.pdf
mailto:groepsreizen@pelikaanreizen.nl
http://www.groepsreisopmaat.nl/
mailto:bedevaart@bisdombreda.nl


 

Lezing door Leo Fijen 'Ontdek de monnik in jezelf' 

'Ontdek de monnik in jezelf', leven uit de barmhartigheid van God. Met deze titel 

neemt Leo Fijen ons op woensdagavond 23 januari van 19.30 uur - 21.30 uur in 
PDOB te Hoeven, mee in de levenslessen van de vele benedictijner kloosterlingen 
die hij heeft ontmoet en gesproken. 
 
Voor wie? 
De lezing vindt plaats in het kader van het voorprogramma op de bisdombedevaart 
najaar 2019 en is ook interessant voor mensen die niet kunnen of willen meegaan op 
bedevaart. Eenieder geïnteresseerd in kloosterleven is van harte uitgenodigd. 
 
De monnik in jezelf 
Op zoektocht gaan naar de benedictijner spiritualiteit in de verhalen van benedictijner 
monniken. Op pelgrimstocht gaan om de weg naar je bezieling opnieuw te vinden. Een 
reis maken van je hoofd naar je hart. De lessen van de monniken meenemen naar je 
eigen dagelijkse leven. 
 
Dat is wat Leo Fijen in zijn lezing aan ons wil overbrengen. Die weg schetst hij aan de 
hand van concrete wegwijzers. De monnik in de eigen ziel ontdekken, door weg te 
trekken uit de drukte, een huis te bouwen in je hart en op zoek te gaan naar de 
oneindige ruimte. Daar stroomt de bron. Om daar te komen is het nodig om stil te zijn, 
te durven wachten, tijd te maken en te leren buigen. In de stilte van je hart wacht God 
om ons te omarmen en zijn liefde en barmhartigheid te laten voelen. Om van daaruit 
bewuster te gaan leven als christen. 
 
Ontdek de monnik in jezelf is de weg naar de nieuwe vrijheid, door de ogen van Leo 
Fijen die zijn kloosterervaringen wil delen met ieder van ons. 
 
Inschrijven en kosten 
Aan de lezing zijn geen kosten verbonden, een vrijwillige bijdrage is welkom. Voor 
inschrijving zie: https://sintfranciscuscentrum.nl/vorming/lezing-door-leo-fijen-ontdek-de-
monnik-in-jezelf 

Bron: Vicariaat Middelburg 
 

 
Nashville – tegengeluid 
 

Er is een site geopend waarop u een tegengeluid kunt laten horen. Hierop staat 

de volgende tekst: 
 
'Afgelopen weekend werd duidelijk zichtbaar dat sommige delen van kerkelijk 
Nederland mensen van de LHBTI+gemeenschap niet kunnen omarmen. In reactie 
daarop wil ik staan voor een diverse, inclusieve en veilige kerk voor iedereen. 
Ik geloof dat Gods onvoorwaardelijke liefde voor iedereen is, ook voor wie zich in de 
kerk niet geaccepteerd weet.' 
 
Bent u het met het bovenstaande eens? Ga dan naar de site en laat uw 
steunbetuiging achter. 
 

https://sintfranciscuscentrum.nl/vorming/lezing-door-leo-fijen-ontdek-de-monnik-in-jezelf
https://sintfranciscuscentrum.nl/vorming/lezing-door-leo-fijen-ontdek-de-monnik-in-jezelf
https://sint-norbertusparochie.us8.list-manage.com/track/click?u=2f0f10ca59f580a3f6424919a&id=7fdd809f4d&e=a66049e5d8


 

 

 

Voor minder dan 2 euro per 

week  kunt u op deze plaats 

adverteren 
 

Info: Herman Maas 
 

0118 – 430377 
  

 

 
Nieuw magazine voor aanstaande bruidsparen 

Via het Sint Franciscuscentrum is in het Bisdom Breda de afgelopen periode 

een groep echtparen, priesters en diakens verder opgeleid op het gebied van de 
huwelijksvoorbereiding. 
 
Voor de ondersteuning van de huwelijksvoorbereiding in parochies is er nu ook een 
magazine voor aanstaande bruidsparen. 
 
Het blad is een gezamenlijk initiatief van het Centrum voor Huwelijk en Gezin (CHG) 
van het Bisdom Roermond en het Sint Franciscuscentrum van het Bisdom Breda. Het 
magazine is bedoeld als aanvulling op de huwelijksvoorbereidingsbijeenkomsten die in 
veel parochies plaatsvinden. 
 
In het rijk geïllustreerde blad staan tal van artikelen over liefde, het geheim van een 
gelukkige relatie en veel interviews en getuigenissen van echtparen. 
 
Er kan een gratis proefnummer worden aangevraagd via: 
secretariaat@sintfranciscuscentrum.nl. 
 
Zie ook op de website van het Sint Franciscuscentrum de pagina Gezinspastoraat 

 
Bron: Bisdom Breda 

 

mailto:secretariaat@sintfranciscuscentrum.nl
https://sintfranciscuscentrum.nl/gezinspastoraat


 

Allemaal beestjes……… 

Zag Nicolette Meulenbroek op de muur van de H.H. Petrus- en Pauluskerk in 

Middelburg zitten. Geen alledaagse ‘gasten’ voor de kerk. Onderzoek en 
raadplegen van literatuur leerde, dat het om ‘vuurwantsen’ ging. 
 
 
 
Vuurwantsen zijn niet gevaarlijk, zorgen 
niet voor schade en hoeven niet 
bestreden te worden. Evenals de meer 
bekendere bedwantsen hebben 
vuurwantsen een spitse bek, waardoor 
ze eenvoudig aan voedsel kunnen 
komen. En dat zoeken de beestjes 
vooral op de grond, waar veel afgevallen 
blad ligt. 
 
Vogels wagen zich niet aan de 
vuurwantsen. Het fel rode ‘jasje’ met 
zwarte stippen ziet er uit als een ‘schild’ 
en daar wagen vogels zich niet aan. Het 
is trouwens wel opmerkelijk dat het 
beestje zich nu al op de muur van de 
kerk laat zien. Normaal gebeurt dat 
alleen wanneer de zon schijnt en de 
vuurwantsen de warmte van de muur 
opzoeken en zich daarmee opwarmen. 
Bovendien gebeurt dat doorgaans pas 
vanaf de maand mei. 
 
 
 
 

Foto: Nicolette Meulenbroek 
 

 

Verzending nieuwsbrief verliep moeizaam 

Begin deze week bleek, dat een aantal abonnees de nieuwsbrief van 4 januari 

niet had ontvangen. De nieuwsbrief is toen, via een ander e-mailaccount van onze 
eindredactie, opnieuw en nu wel met succes verzonden. Wel ontvingen deze 
abonnees de nieuwsbrief met enkele dagen vertraging. 
 
Het probleem is inmiddels gelokaliseerd, maar kan door de parochie niet worden 
opgelost. Daarvoor is de provider ingeschakeld. Geprobeerd wordt om het probleem, 
dat te maken heeft met de spamfilters van de leverancier, zo spoedig mogelijk op te 
lossen. 
 
Onze verontschuldigingen voor het ongemak. 
 
Eindredactie nieuwsbrief en webmaster H. Maria Parochie Walcheren 
 
 

 



 

 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

■ 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 las er meer over in de 
nieuwsbrief van 4 januari jl.. 

 
■ 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 daarom 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 las er meer over in de vorige nieuwsbrief. 

 
■ Donderdag 24 januari (14.30 uur) 

Ouderenpastoraat Boven de Schelde vertoont in het Scheldehoftheater in Vlissingen de 
film Alive inside. Meer informatie leest u elders 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. 

 

■ Maandag 11 maart (19.30 uur) 
Informatiebijeenkomst over de bisdombedevaart (12 tot en met 19 oktober 2019) 
voor parochianen van de H. Pater Damiaanparochie en de h. Maria Parochie 
Walcheren. Burgemeester Lewestraat 11 in Lewedorp. 

 
■ Woensdag 17 april (19.00 uur) 

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

 

 
 

Zwijgzaamheid ‘siert’ betrokkenheid bij iets!!



 

 

 

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 platte tekst en 
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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