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Het Vlot rende heel hard! 

Schoon water verandert alles! 

Onder dit motto zamelt de Vastenactie geld in voor waterprojecten over de 
wereld. Aanleg van een waterput in Niger, veilig drinkwater in Nicaragua en 
duurzame watervoorziening in Sierre Leone. 
 
Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten: we 
staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis 
hebben waar altijd schoon water uit komt. 
 
De leerlingen van groep 1,2,3 en 4 van basisschool het Vlot hebben zich laten 
sponsoren en hebben dinsdagmiddag 2 april rondjes gerend bij de school, 
aangemoedigd door leerkrachten en ouders! Aan een vrijwilligster van de katholieke 
kerk uit Vlissingen konden we een schitterend bedrag van € 457,01 overhandigen! 
 
De leerlingen waren zo betrokken bij het project. Het is meer dan alleen geld inzamelen. 
We kregen een interessante uitleg over de doelen van de Vastenactie en daarna 
mochten de leerlingen sponsors gaan zoeken. De vrijwilligster gaf het startschot bij de 
sponsorloop. Aangemoedigd door ouders werd er heerlijk gerend. Het laatste stukje 
over de rode loper! 
 
Een mooie samenwerking! 
 

Vriendelijke groeten, 
juf Lida, juf Sandra, juf Viveka en juf Nicole 

basisschool Het Vlot in Vlissingen.
  
 
 



 

Vastenactie ‘Schoon water verandert alles!’   deel 5 

Van Aswoensdag tot Pasen voert Vastenactie campagne voor projecten in 

ontwikkelingslanden. Dit jaar steunt de H. Maria Parochie Walcheren een project 
dat zich uitstrekt over de hele wereld, met als doel schoon water bereikbaar te 
maken voor iedereen. 
 
Deze week: Veilig drinkwater in Jocote Arriba, Nicaragua 
 
Gratis water voor het hele dorp 
 
Nicaragua heeft al vooruitgang geboekt op het gebied van beschikbaarheid van 
drinkwater – een van de millenniumdoelstellingen van de VN – 87% van de stedelijke 
bevolking en 68% van het platteland heeft toegang tot schoon drinkwater. Toch zijn er 
nog steeds gemeenschappen zonder enig drinkwatersysteem. Zoals Jocote Arriba, een 
plattelandsgemeenschap in het noorden van Nicaragua. De gemeente Condega, waar 
Jocote Arriba onder valt is, behoort tot de gebieden die het zwaarst worden getroffen 
door de gevolgen van klimaatverandering. Overstromingen en droogte wisselen elkaar 
af, met ernstige gevolgen voor de beschikbaarheid van drinkwater. Deze situatie wordt 
nog verergerd door grootschalige veeteelt en andere industrieën, die bossen, 
waterbronnen en de bodem aantasten, waardoor het watertekort verder toeneemt. 
 
De inwoners van Jocote Arriba zijn aangewezen op onveilig water uit de rivier, dat 
vervuild is door de landbouw en slechte hygiënische gewoonten. Drinken van dit water 
leidt tot infecties met parasieten en overdraagbare ziektes als diarree, die vooral 
kinderen treffen. In het droge seizoen (maart-april) verslechtert de situatie. Aangezien 
water halen in Nicaragua vrouwenwerk is, moeten vrouwen en kinderen dan kilometers 
ver lopen om water te halen. Dat kost niet alleen veel tijd, vrouwen worden onderweg 
ook vaak blootgesteld aan seksueel geweld. 
 
Dit project maakt drinkwater beschikbaar voor alle 680 inwoners van Jocote Arriba. De 
Nicaraguaanse organisatie Octupan legt een gemeenschappelijke waterput aan met 
een elektrische pomp, waar mensen gratis water kunnen halen. Voor gezinnen die dat 
kunnen en willen betalen bestaat de mogelijkheid een waterleiding te laten aanleggen 
naar hun huis. De gemeenschap kiest een watercomité, waarbij Ocupan erop toeziet 
dat hierin ook vrouwen zijn vertegenwoordigd. Dit comité wordt verantwoordelijk voor 
het duurzaam beheer van de watervoorziening. 
 
Octupan verzorgt trainingen voor het watercomité en voor alle gezinnen, op het gebied 
van waterbeheer, milieu en goede hygiëne. Dankzij dit project kunnen de vrouwen van 
Jocote Arriba meer tijd besteden aan het werk thuis, de opvoeding van hun kinderen en 
andere activiteiten, waardoor hun kwaliteit van leven duurzaam verbetert. Schoon 
drinkwater en kennis van hygiëne dragen bij aan een betere gezondheid, vooral van 
kinderen en ouderen. 
 
Octupan werkt al jaren aan projecten die tot doel hebben het levensonderhoud te 
verbeteren van arme gezinnen in plattelandsgemeenschappen in het noorden van 
Nicaragua. Hun strategie richt zich met name op toegang tot water, omdat de 
gemeenschappen zelf hebben aangegeven dat dit voor hen de grootste prioriteit heeft. 
 
Stichting BVA (Bisschoppelijke Vastenactie) draagt €30.000,- bij aan dit project. 
 



 

 

 

Steun ons Vastenactieproject via Vastenactie Heilige Maria Parochie 
Walcheren 

 
IBAN NL84 INGB 0006 0514 05? 

 
Hartelijk dank voor uw gift! 

 

 
 
Volgende week: Schoon water bij de hand op Flores, Indonesië 
 
Vastenactiewerkgroep 
Insa van Duin, Lisanne Jacobs, Francis Toorop, Ger van Waegeningh, Leen 
Minderhoud en Leo Speckens 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Pelgrimstocht 2019 
Woensdag 17 april naar de Chrismamis te Teteringen 

 

 
 

Ook dit jaar zal er weer een pelgrimstocht worden georganiseerd naar de 

Chrismamis.  Samen met enkele pelgrims uit andere parochies uit het bisdom is 
een rustgevende en inspirerende tocht uitgestippeld. 
 
Onze pelgrimstocht start in Middelburg om met de trein naar Rijen te gaan. Vanuit de 
Maria Magdalenakerk in Rijen wandelen we via Dongen en Oosterhout, met veel 
landelijk en bosrijk gebied, naar de H. Willibrorduskerk in Teteringen om daar de 
Chrismaviering bij te wonen. Het wordt een wandeling van ongeveer 18 km. De kosten 
zijn voor eigen  rekening. Wilt u deze inspirerende tocht meemaken geef u dan voor 
vrijdag 12 april door het bijgevoegd strookje in te vullen en te mailen naar 
chrismamis@zeelandnet.nl. 
 
 
 
_________________________________________________________________ 

 
Ja, ik neem deel aan de pelgrimstocht op woensdag 17 april 2019. 

Naam   :…………………………………………………………………. 
Adres     :…………………………………………………………………. 
Postcode  :…………………………………………………………………. 
Plaatsnaam  :…………………………………………………………………. 
Telefoonnummer :………………………………………….…(ingeval van nood) 
 
Ik regel wel/niet eigen vervoer voor de terugreis en …personen kunnen met mij 
terugrijden. 

mailto:chrismamis@zeelandnet.nl
mailto:chrismamis@zeelandnet.nl


 

 

Voor ongeveer 2 euro per 
week kunt u op deze plaats 

adverteren 
Info: Herman Maas 

0118 – 430377 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
Uitnodiging priesterjubileum Paul Verbeek 

Op 23 april is het 25 jaar geleden dat ik door bisschop Ernst tot priester gewijd 

ben voor het Bisdom Breda in de kerk van de H. Maria Magdalena te Goes. 
 
Dit jubileum wil ik graag met u vieren. Op 23 april is er om 19.00 uur een feestelijke 
Eucharistieviering in de stadskerk van Sint-Gertrudis te Bergen op Zoom (ingang 
Kerkstraat). 
 
Hierna is er een gezellig samenzijn in de aula van het Mollerlyceum (ingang via het 
schoolplein aan de Le Grandstraat). 
 
Graag tot 23 april, 
Paul Verbeek 

 

Parkeren: Bij de stadskerk van de Sint-Gertrudis is geen parkeergelegenheid. Wij 
wijzen u op de parkeermogelijkheid op Plein 13 (betalen tot 18.30 uur). Parkeren binnen 
de parkeerroute betalen tot 21.00 uur. 
 
Cadeautip: bijdrage voor de restauratie van het Mariabeeld van de Maria-
Ommegang.



 

  

Avond van de Martelaren voor het eerst gehouden in Zwolle, 
Amsterdam en Maastricht volgen 

De katholieke hulporganisatie Kerk in Nood organiseert jaarlijks de Avond van 

de Martelaren, waarop de christenen worden herdacht die wereldwijd vanwege 
hun geloof het leven hebben gelaten. Dit jaar zijn er drie locaties waar deze avond 
wordt gehouden, te weten Zwolle (22 maart), Maastricht (5 april) en Amsterdam 
(12 april). 
 
In 2019 is de Avond van de Martelaren voor het eerst ook gehouden in het Aartsbisdom 
Utrecht: op 22 maart in de basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming te Zwolle. 
Daarbij waren onder anderen mgr. Van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden 
en mgr. Hoogenboom, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht aanwezig. 
 
De avond begon met een Eucharistieviering met mgr. Van den Hout als hoofdcelebrant. 
Een zevental priesters uit het Aartsbisdom Utrecht concelebreerde, onder wie mgr. 
Hoogenboom, pastoor Huitink van de Thomas a Kempisparochie (Zwolle en omstreken) 
en rector Kuipers van het Ariënsinstituut, evenals twee priesters uit het bisdom 
Groningen-Leeuwarden. Twee diakens assisteerden. 
 
Kruisweg 
De viering werd gevolgd door een kruisweg met getuigenissen en muziek. Het 
programma voor de Avonden van de Martelaren in Maastricht en Amsterdam zal het 
zelfde verlopen. Kerk in Nood: “Dit jaar horen we onder meer het verhaal van Blessing 
(23), een Nigeriaanse studente die haar moeder en zus verloor toen Fulani herders 
tijdens het avondmaal plots hun huis binnenvielen. De getuigenissen – uit Nigeria, maar 
ook uit Syrië, Indonesië en Kenia – laten zien dat het ook vandaag de dag niet 
vanzelfsprekend is om in vrijheid in Christus te geloven. Gebed voor de martelaren, hun 
nabestaanden én hun vervolgers is daarom essentieel.” 
 
De Avond van de Martelaren op 5 april vindt plaats in de basiliek van Onze Lieve Vrouw 
Sterre der Zee te Maastricht en de avond op 12 april in de St. Nicolaasbasiliek te 
Amsterdam. Aanmelden is niet verplicht, maar gezien het verwachte aantal mensen 
(ook van buiten de parochie) wel gewenst. Aanmelden kan hier. 
 
Lees het hele verslag van de Avond van de Martelaren in Zwolle op de site van 
het aartsbisdom. 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 
 
 

 
 

 

Bij nader inzien 

In het artikel over de VOG in onze vorige nieuwsbrief is een foutje geslopen. Er 

werd gemeld, dat een VOG € 7.50 kost. Dat is niet juist. Een VOG kost € 41.35. 
 

https://kerkinnood.nl/actueel/uitnodiging-avond-van-de-martelaren
https://kerkinnood.nl/actueel/uitnodiging-avond-van-de-martelaren
https://www.aartsbisdom.nl/indrukwekkende-avond-van-de-martelaren-in-zwolle/
https://www.aartsbisdom.nl/indrukwekkende-avond-van-de-martelaren-in-zwolle/


 

Alle vieringen in de Goede Week en het Paasweekeinde 

 

H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg 

16 april 19.00 uur Boeteviering Voorganger emeritus-pastor Paul de Maat 

Witte Donder- 

dag 18 april 19.00 uur   Voorganger emeritus-pastor Paul de Maat 

Goede Vrijdag 

19 april 15.00 uur Stille Kruisweg  

Paaszaterdag 

20 april 21.00 uur Paaswake Voorgangers: emeritus-pastor Paul de Maat en 

      pastoraal werkster Ria Mangnus 

De Paaswake in Middelburg zal dit jaar muzikaal worden verzorgd door ‘De 
‘Bellringers’ uit Goes,  samen met het Gemengd Koor Cantate Domino. Zij zullen 
onder meer de Missa S.S. Petri et Pauli uitvoeren. Tevens zal voor het eerst het 
 Ave Verum van Elgar worden gezongen. 
 

Eerste Paasdag 

21 april 10.00 uur Paasviering Pastoraal werker Wim van Goch 

Tweede Paasdag 

22 april   GEEN viering. 

 

Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen 

16 april 19.00 uur Boeteviering  Pastoraal werkster Ria Mangnus 

Goede Vrijdag 

19 april 15.00 uur Geleide kruisweg Voorganger pastoraal werkster Ria Mangnus 

Eerste Paasdag 

21 april 10.00 uur Paasviering  Voorganger emeritus-pastor Paul de Maat 

Tweede Paasdag 

22 april   GEEN viering. 

 

Op Paaszaterdag, 20 april, is er om 10.30 uur een gebedsdienst (Mariaviering) in 

Zorgcentrum Ter Reede in Vlissingen onder leiding van de R.-K. werkgroep Ter 

Reede. 

Op zaterdag 27 april: om 10.30 uur viering van Beloken Pasen (dag van de Goddelijke 
Barmhartigheid) in zorgcentrum Ter Reede. In het Speelhuus. Dan steken we de met 
Pasen gewijde nieuwe Paaskaars voor de vieringen in Ter Reede aan. 
 
Op eerste Paasdag, 21 april,  is er om 10.00 uur een paasviering in de Willibrordkapel 
in Domburg. Voorganger is pastoraal werkster Ria Mangnus. 
 
 
 
 



 

 

Terugblik op bezoek paus Franciscus aan Marokko 

Paus Franciscus bezocht op zaterdag 30 en zondag 31 maart 2019 Marokko. Van 

de 35 miljoen inwoners is 99% moslim. Er zijn ongeveer 30.000 christenen van 
verschillende nationaliteiten. De priesters en religieuzen zijn afkomstig uit 40 
verschillende landen. De twee bisdommen Rabat en Tanger tellen 35 parochies. 
De paus ging naar Marokko om de christenen te bevestigen in hun geloof, te 
steunen en te bemoedigen. Hij riep hen en moslims op tot solidariteit met respect 
voor elkaars diversiteit. 
 
 
 
Tekst: drs. Berry van Oers, beleidsadviseur SRKK voor de interreligieuze dialoog 
 
 
 
,,Ik wil graag de vrijheid waarborgen dat de religies van het Boek in praktijk kunnen 
worden gebracht en ik ben de borg voor die vrijheid. Ik bescherm Marokkaanse joden 
en ook christenen uit andere landen, die in Marokko wonen’’, zei Koning Mohammed VI 
tegen de paus. De Marokkaanse grondwet voorziet in vrijheid van godsdienst, maar 
geloofsovergang ligt moeilijk. Voorafgaand aan het bezoek van de paus liet de 
Vereniging van Marokkaanse christenen in een openbare brief weten dat Marokkanen 
die zich bekeren tot het christendom het niet gemakkelijk hebben en hun 
geloofsuitingen verbergen. Marokkaanse christenen hopen dat het pausbezoek de 
autoriteiten er toe aanzet godsdienstvrijheid niet alleen voor buitenlandse christenen 
maar ook voor Marokkaanse christenen waar te maken. 
 
 Vrede en broederschap 
Hoog op de agenda van de paus stond de bevordering van de interreligieuze dialoog 
tussen moslims en christenen. Hij verwees daartoe naar het jubileum dit jaar van de 
ontmoeting van St. Franciscus met Sultan al-Malik 800 jaar geleden en naar het bezoek 
van St. Johannes Paulus II aan Marokko in 1985. Paus Franciscus: ,,In de voetsporen 
van mijn voorganger, Johannes Paulus II, kom ik als een pelgrim van vrede en 
broederschap, in een wereld die beide hard nodig heeft.’’ 
 
Geroepen tot samenwerking 
De paus zei dat christenen en moslims geroepen zijn tot samenwerking. Hij 
onderstreepte dat als volgt: ,,christenen en moslims beiden geloven in God de 
Schepper en Barmhartige, die mannen en vrouwen heeft geschapen en hen op de 
aarde heeft geplaatst, zodat zij als broers en zussen samen kunnen leven, met respect 
voor elkaars diversiteit en elkaar kunnen helpen in hun noden. God heeft de aarde, ons 
gemeenschappelijke huis, aan hen toevertrouwd, om er op verantwoordelijke wijze voor 
te zorgen en het te bewaren voor toekomstige generaties. Het zal voor mij een 
genoegen zijn om deze sterke overtuigingen direct met u te delen tijdens onze 
bijeenkomst in Rabat.’’ 
 
Gematigde islam 
Godsdienstvrijheid in Marokko is verbeterd, maar wordt bedreigd door islamitisch 
conservatisme en religieus extremisme. De overheid promoot de drie islamitische 
tradities van het land. Een combinatie van de gematigde islam van het malikisme, 
Ash’ari en vormen van soefisme resulteert, volgens haar, in een open en verzoenende 
interpretatie van de islam. 
 



 

De koning greep het bezoek van de paus aan om zijn land te presenteren als een 
moderne natie met een gematigde islam en promotor van interreligieuze samenwerking. 
,,De drie Abrahamitische religies zijn niet geschapen om tolerant te zijn tegenover 
elkaar uit een onvermijdelijk lot, of uit beleefdheid jegens elkaar. De reden dat ze 
bestaan is om zich voor elkaar open te stellen en elkaar te kennen, om elkaar goed te 
doen’’, zei hij. 
 
Solidariteit en onderwijs 
Paus Franciscus zei dat het essentieel is voor alle gelovigen om religieus fanatisme en 
extremisme tegen te gaan met solidariteit. De koning beaamde dat en benadrukte het 
belang van onderwijs. Het gebrek aan kennis over elkaar leidt volgens hem tot 
extremisme en bedreigt onze beschaving. De koning: ,,Niet religie leidt tot 
extremisme maar het gebrek aan kennis over elkaar. Daarom pleit ik er voor dat 
we religie haar rechtmatige plaats in het onderwijs teruggeven. Wat alle 
terroristen gemeen hebben is niet religie, maar eerder onwetendheid over 
religie.’’ 
 
 

 

Ook een mooie tekst voor de rubriek Tot besluit bedacht? 
 

Stuur deze naar nieuws@rkwalcheren.nl 
 

 
 
 

 
 
  



 

 

Gesprek Raad van Kerken met Commissie Van Zwol 

Onlangs werd een delegatie van de Raad van Kerken ontvangen door de 

Commissie van Zwol die in opdracht van het Kabinet de asielprocedure tegen het 
licht houdt. 
 
Onze delegatie bestond uit Kees Nieuwerth, vicevoorzitter RvK, René de Reuver, lid 
moderamen, Rian Ederveen, lid werkgroep Vluchtelingen en Jan van der Kolk, 
voorzitter werkgroep Vluchtelingen. Wij werden ontvangen door  prof. Mr. B.E.P Myer, 
plv. voorzitter , prof. dr. P.W.A Scholten en de heer T. Kaptein, secretaris. 
 
De Raad had ter voorbereiding een gespreksnotitie opgesteld gebaseerd op de 
jarenlange betrokkenheid  bij de opvang en integratie van vluchtelingen. 
 
Daarin benadrukte de Raad  het uitgangspunt, dat onder alle omstandigheden de 
mensenrechten en een menswaardige behandeling centraal moeten staan. Dit vond 
duidelijk weerklank bij de Commissie en bepaalde een belangrijk deel van het gesprek. 
De Raad bepleitte een cultuuromslag bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) en 
de Dienst Terugkeer en Vertrek (DTV) waarbij de mensenrechten meer centraal komen 
te staan. Voorts pleitte de Raad voor het vergroten van zowel de capaciteit als de 
deskundigheid van die diensten. 
 
De lengte van de procedure zou verkort moeten worden en de zorgvuldigheid bij de 
beoordeling zou moeten worden versterkt. Tenslotte werd gepleit voor het activeren van 
asielzoekers tijdens de procedure. 
 
Professor Myer vatte de inbreng van de Raad als volgt samen: ,,het moet  
zorgvuldiger, sneller, beter, humaner en meer toekomstbestendig in de visie van 
de Raad van Kerken in Nederland.’’ 
 

 
Bron: E-Flits Raad van Kerken Nederland 

 
 
 
 
 
 
 

 

Gevonden in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg 

In de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg is een portemonnee gevonden 

met daarin twee foto’s van kinderen. 
 
De eigenaar/eigenaresse kan de portemonnee tijdens de openingstijden van het 
secretariaat komen ophalen. 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 
 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl
mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

Anselm Grün te gast in Breda 

Op zaterdag 13 april is Anselm Grün te gast in de Markuskerk aan het Hooghout 

96 te Breda. Om 19.00 uur begint het programma met een lezing over de 
betekenis van de Goede Week. In het tweede deel zal hij samen met theoloog 
Franck Ploum enkele meditatieve teksten spreken rond de ‘Zeven laatste woorden 
van Jezus aan het kruis’. Dit tweede deel wordt omlijst met pianospel van Jetje 
van Wijk. Entree is €10,-. Aanmelden via info@zinsverband.nl Meer informatie via 
de website www.zinsverband.nl (Spreektaal grotendeels Duits). 
 
Aanleiding van het bezoek van de Benedictijner monnik Anselm Grün is het boek ‘Een 
weg ten leven’ dat hij samen met theoloog Franck Ploum maakte en dat eind februari 
verschijnt. In dit meditatieve boek (Uitgeverij Berne Media) zijn de drie grote tradities 
rond het lijden van Jezus verzameld: de kruiswegstaties, de zeven laatste woorden, de 
kruiswonden. Beiden schreven vijfentwintig teksten ter bezinning voor dit gebonden 
fullcolour boek met tekst en beeld. 
 
Op de vooravond van de Goede Week zal Anselm Grün een lezing van 45 minuten 
verzorgen over de Goede Week. In het tweede deel klinken er teksten uit het 
gezamenlijke boek van beide auteurs en speelt pianiste Jetje van Wijk delen uit Haydn’s 
pianowerk ‘Sieben Letzten Worte Jesu’. Het programma duur tot ongeveer 20.30 uur. 
Aansluitend is er gelegenheid tot signeren van boeken. Boekverkoop is aanwezig. 
 
Alle informatie is te vinden op de website van de Stichting Zinsverband: 
www.zinsevrband.nl en per mail kunt u vragen stellen of aanmelden: 
info@zinsverband.nl 
 
Op zaterdagmiddag 13 april is Anselm Grün te gast in de Abdij van Heeswijk. 
Daar spreekt hij over de woestijnvaders. Meer info www.berneboek.com 
 
 
 
 

Caritas collecteert op 6 en 7 april voor de Voedselbank 

Als inkomsten wegvallen en er geen geld meer is om in je dagelijkse onderhoud 

te voorzien is er de mogelijkheid om een beroep te doen op de voedselbank.  
 
Mensen komen bij de voedselbank terecht door schulden, financiële problemen en 
rekeningen en boetes die zich steeds verder opstapelen. Het gaat niet alleen om 
mensen die langdurig zonder werk zitten, maar ook om werkenden die in de problemen 
komen wanneer ze plotseling hun baan kwijtraken of failliet gaan. Vaak spelen ook 
persoonlijke omstandigheden een rol, zoals een ziekte van de kostwinner of een kind in 
het gezin, of het wegvallen van de partner door echtscheiding of overlijden. 
 
Door voedselhulp te verlenen hoopt de voedselbank op dat moment de dagelijkse 
zorgen van de hulpvragers te verminderen. Van hulpvragers wordt gelijktijdig verwacht 
dat zij aan een structurele oplossing werken. De noodhulp wordt daarom in eerste 
instantie voor twaalf maanden toegekend. Tussendoor wordt getoetst of de voedselhulp 
nog nodig is. Er kan in totaal drie jaar een beroep op de Voedselbank gedaan worden.  
 
De Voedselbank is, om haar werk te kunnen bekostigen, volledig afhankelijk van 
giften van derden. 
 

http://www.zinsevrband.nl/
http://www.zinsevrband.nl/
mailto:info@zinsverband.nl
mailto:info@zinsverband.nl


 

 
 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

Vespers  in de 40 dagentijd 2019  

In de Sint Jacobskerk in Vlissingen wordt, in de aanloop naar Pasen, iedere 

woensdagavond een vesper gehouden.  Een goede gelegenheid voor inkeer, 
meditatie en stilte. Thuis lukt dat soms niet zo goed, maar in de kerk gaat dat 
vaak gemakkelijker. 
 
Met elkaar zitten we bij een nis en volgen steeds dezelfde opzet. Het is een korte 
viering met gebed, zang, lezing, stilte en muziek. De eerste dag van de vesper staat 
Aswoensdag centraal. De zes vespers zijn als het ware rustplaatsen, oases in de 
woestijn. 
 
De vespers worden georganiseerd door de Raad van Kerken in Vlissingen. Ze zijn dus 
oecumenisch van opzet en worden geleid door een voorgang(st)er uit een van de 
deelnemende kerken. 
 
Wilt u op weg naar Pasen een moment van inkeer en verstilling, maar met anderen, dan 
bent u van harte welkom. Na de viering, die ten hoogste drie kwartier duurt, drinken we 
samen nog wat. 
 
Specifieke informatie 
Locatie Sint Jacobskerk, Vlissingen 
Data  10 april 
Aanvang:  19.30 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Steun ons Vastenactieproject via Vastenactie Heilige Maria Parochie 
Walcheren 

 
IBAN NL84 INGB 0006 0514 05? 

 
Hartelijk dank voor uw gift! 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

■ Iedere woensdagavond van 6 maart tot en met 10 april (19.30 uur) 
Vesper in de Sint Jacobskerk in Vlissingen, georganiseerd door de Raad van 
Kerken Vlissingen. U leest er meer over elders in deze nieuwsbrief.

► Donderdag 11 april 

Door omstandigheden verschijnt de nieuwsbrief deze week ruim een dag eerder 
dan gebruikelijk. Kopij voor deze editie moet daarom uiterlijk woensdagavond 10 
april (18.00 uur) in het bezit van de redactie zijn. 

 
■ Woensdag 17 april (19.00 uur) 

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

 

■ Dinsdag 23 april (19.00 uur) 
Feestelijke Eucharistieviering in de stadskerk van Sint Gertrudis te Bergen op 
Zoom (ingang Kerkstraat) bij gelegenheid van het 25-jarig priesterjubileum van 
vicaris Paul Verbeek. 

 

■ Zondag 16 juni 
Voor de 9e  keer trekt de Sacramentsprocessie door de velden van 
Kwadendamme. Een feest van bezinning en beleving in de Pater Damiaan-
parochie. Er is gekozen voor het thema: Jouw Land is Mijn Land. Uiteraard ook 
weer vaandels, vlaggen,  klederdracht, relieken alles ter ere van het Heilig 
Sacrament dat onder het baldakijn wordt meegedragen. Jong en oud zijn 
vertegenwoordigd. Meer informatie volgt in een volgende nieuwsbrief. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De geest wordt rijk door wat hij ontvangt, 
het hart door wat het geeft!! 



 

 

 

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? Dat kan via de website. 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. Inzending betekent, dat u hiermee bekend bent en daarvoor 
verantwoordelijkheid draagt. 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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