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Onze Lieve Vrouwekerk

Petrus- en Pauluskerk

Dishoek

Domburg

Vrouwenpolder

Zoutelande

Hartelijk gefeliciteerd!

Foto: Sonja de Rooij

Afgelopen dinsdag werd emeritus-pastoor drs. Paul de Maat tachtig jaar. En
daar passen uiteraard onze hartelijke gelukwensen wij. Wij wensen Paul nog heel
veel jaren in een goede gezondheid toe!
Lees verder op pagina 7.
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Vakantiefoto’s 2019 (deel 7)

Wij vroegen abonnees om ons enkele mooie, interessante of opvallende
vakantiefoto’s in te sturen. Het moesten foto’s zijn van kerkgebouwen, beelden of
andere religieus getinte opnamen. Bovendien heeft u de foto zelf gemaakt en
daarop rusten geen rechten. Door inzending verklaart u zich hiermee akkoord.
U kunt nog steeds foto’s insturen met een korte begeleidende tekst en onder
vermelding van naam en telefoonnummer naar onze redactie: nieuws@rkwalcheren.nl.
Vandaag zijn we op bezoek in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in …… Amsterdam, een
van de zes parochiekernen die behoren tot de H. Nicolaasparochie.
De kerk is alle dagen van de week voor publiek geopend. Iedere dag is er om 10.30 uur
een eucharistieviering. Op zaterdag is er, aansluitend aan de eucharistievering, een
eucharistische aanbidding.
Op vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 16.00 is er gelegenheid te biechten. Ook kan dat
na elke H. Mis van 10.30 en op zondag na de H. Mis van 12.15. uur.
Tot de H. Nicolaasparochie behoort ook de Onze Lieve Vrouwekerk. Wat een gelijkenis
met Walcheren met zowel de Onze Lieve Vrouwekerk als de Petrus- en Pauluskerk.

Tekst: Peter Vrancken

Foto’s: Sonja de Rooij

Volgende week in deze serie: een rondje langs een aantal verschillende kerken
en daarbij komen we op bijzondere plaatsen.

Pastor Jan van Oers neemt
afscheid van toeristenkerk
in Zoutelande

Op 8 september neemt pastor Jan
van Oers (80) formeel afscheid als
pastor van de toeristenkerk
Zoutelande.

Dat zal gebeuren tijdens de
eucharistieviering, die om 10.00 uur
begint. Het is ook de laatste viering
in het vakantieseizoen 2019 in
Zoutelande.

Van Oers gaat dan zelf voor, samen
met diaken Koen van Loon.

Foto: parochie Onze Lieve Vrouw in ‘t
Woud

Uitvaartverzorging H. Jobse

www.hjobse-uitvaart.nl

0118 – 462205

Caritas collecte september

De caritascollecte van september is voor het Witte Huis in Vlissingen. Het Witte
Huis verzorgt de opvang van dak- en thuislozen Boven de Schelde.
Het Witte Huis pakt de dingen sinds enkele jaren anders aan. Het is de bedoeling dat
iedereen die de opvang binnenkomt, binnen een jaar aan zijn of haar herstel is
begonnen. Dat herstel eindigt met een eigen plek. Iedereen krijgt vervolgens
woonbegeleiding aangeboden. Het is dan aan diegene of hij of zij die begeleiding
aanneemt en opvolgt.
Met deze collecte willen we een bijdrage leveren in situaties waar geen of weinig geld
is.
Op 1 september is de collecte in Vlissingen en Middelburg
Op 7 september is de collecte in Zorgcentrum Ter Reede in Vlissingen
Voor wie via de bank geld wil overmaken: dat kan via IBAN NL82 RABO 0117 0296 61
t.n.v. R.K. Caritas Walcheren o.v.v. het Witte Huis.
Heel hartelijk dank voor uw gulle gave!

Emeritus-pastoor Paul de Maat 80 jaar

Paul de maat vierde zijn verjaardag afgelopen dinsdag in familiekring.
Woensdag ging hij voor in een eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouwekerk in
Vlissingen. Na afloop werd de jarige tijdens een kopje koffie met gebak door veel
parochianen gelukgewenst.

Collega’s pastoor Fons van Hees en pastoraal werkster Ria Mangnus zongen de
jarige toe.
Foto: Herman Maas

Gezelligheid troef.

Foto: Sonja de Rooij

Conferentiewebsite Missionaireparochie.nl gelanceerd

De organisatie van de conferentie ‘De Missionaire parochie -Als God
renoveert’- heeft een landelijke campagnewebsite gelanceerd. Via
missionaireparochie.nl kunnen belangstellenden op de hoogte blijven van het
laatste nieuws over de conferentie en de twee startbijeenkomsten die binnenkort
plaatsvinden. De inschrijving voor de conferentie opent op 1 september 2019 via
deze conferentiewebsite.
‘Ga als groep’
Op de website zijn de hoofdpunten van het conferentieprogramma bekendgemaakt.
Ook algemene informatie over inschrijvingen en de locatie is er te vinden. De
conferentie zal het meest vruchtbaar zijn als er vanuit parochies groepsgewijs aan
wordt deelgenomen. Met 10 tips kunnen groepen mensen zich voorbereiden op de
conferentie.
Startbijeenkomsten
In het najaar vinden twee startbijeenkomsten plaats. Op donderdag 26 september in
Hoeven en op 3 oktober in Utrecht wordt het programma toegelicht en is er gelegenheid om vragen te stellen. Meer informatie over deze bijeenkomsten en de
uitnodigingsbrief is eveneens op de conferentiewebsite opgenomen.
Landelijke opzet
Bij de opzet van de conferentie zijn naast het Bisdom Breda verschillende Nederlandse
partners betrokken, zoals het Centrum voor Parochiespiritualiteit, Alpha Nederland,
Katholiek Alpha Centrum en Xpand.
Interview met father James Mallon
Prominent op de website is een video-interview met James Mallon. Hierin belicht hij een
aantal centrale thema’s uit het boek Divine Renovation. Dit boek is onlangs in het
Nederlands verschenen met de titel ‘Als God renoveert’. Het filmpje is de eerste uit een
reeks van vijf interviews. Elk deel duurt ongeveer 15 minuten. Momenteel zijn drie van
de vijf delen Nederlands ondertiteld. Via de instellingen onderin de filmpjes in de
ondertiteling te activeren.
De komende weken wordt de website verder aangevuld en wordt ook een eigen
nieuwsfunctie in gebruik genomen. Ook de vertaling van de laatste twee delen
van het video-interview wordt binnenkort verwacht.
▪

Klik hier naar missionaireparochie.nl
Bron: Bisdom Breda; redactionele bewerking: Peter Vrancken

Gevraagd: goede doelen

In de nieuwsbrief van vorige week heeft het Caritasbestuur u uitgenodigd om
ons te vertellen voor welk doel of welke doelen u vindt dat Caritas in 2020 zou
moeten collecteren.
We hebben ondertussen een suggestie ontvangen! Natuurlijk kunnen we er meer
gebruiken. Laat ons weten waarvoor u vindt dat we met elkaar moeten collecteren.
Vertel het aan een van de bestuursleden of mail de secretaris. E-mail:
caritas@rkwalcheren.nl

Voor ongeveer 2 euro per
week kunt u op deze plaats
adverteren
Info: Herman Maas
0118 – 430377

Lief en leed
geboorte – doop - eerste communie – vormsel – huwelijk - overlijden

Overleden
Ben van Aalderen op 16 augustus 2019
Wij wensen de nabestaanden veel kracht en bemoediging toe.
In deze rubriek worden uitsluitend gebeurtenissen opgenomen, die bij de parochie bekend zijn. De
redactionele verantwoordelijkheid is niet op deze rubriek van toepassing!

Activiteiten Slag om de Schelde 30 en 31 augustus 2019

In 2019 is het 75 jaar geleden dat Vlissingen werd bevrijd tijdens de Slag om
de Schelde. Een tot voor kort vrijwel vergeten slag, waar Vlissingen een
centrale plaats was en die Vlissingen ook zwaar getroffen heeft.
Gezien de betekenis en de (internationale) uitstraling van deze Slag om de Schelde,
staat 2019 het hele jaar in het teken van deze gebeurtenis.
Activiteiten augustus 2019
30 augustus: Roll of Honour, Uncle
Beach Vlissingen.
Op 30 augustus vindt de ceremoniële
onthulling van de zogenaamde ´Roll of
Honour´plaats. 69 namen van jonge
commando’s die eervol gestorven zijn
in de 3 daagse strijd om Vlissingen,
krijgen een permanente plek op de
muur van het bastion bij Uncle Beach.
De ceremonie start met een vertrek vanuit de ontvangsthal van Damen Schelde
Naval Shipbuilding. De buitenlandse gasten, Zeeuwse oud- commando's, Zeeuwse
veteranen, Commando's uit Roosendaal lopen samen met de burgemeester en het
bestuur van de stichting naar Uncle Beach. Belangstellenden zijn van harte
uitgenodigd om zich hier ook bij aan te sluiten. De Schotse piper van het regiment zal
de ceremonie van de onthulling begeleiden volgens de traditie van de Scotts.
Vertegenwoordigers van Canada, UK, Frankrijk en Vlissingen leggen een krans.
31 augustus: groet aan de schepen van de vlootschouw vanaf de Vlissingse
boulevards
Op 31 augustus vindt in Terneuzen de landelijke aftrap plaats van 75 jaar vrijheid. Op
de website www.vrijheid.nl vindt u een uitgebreid overzicht van het programma.
Ook Vlissingen laat dit startmoment niet ongemerkt voorbijgaan. De schepen die
deelnemen aan de vlootschouw op de Westerschelde, passeren rond het middaguur
Vlissingen. Deze parade kunt u van de Groene boulevard tot de Gevangentoren
volgen. Tussen 12.00 en 13.00 uur worden de deelnemende schepen gegroet met
saluutschoten. Verder wordt vanuit een veldstation bij de observatiebunker
Oranjemolen een radioverbinding gelegd met Terneuzen.
Zie ook de pagina Vlissingen 75 jaar Slag om de Schelde.
Bron: gemeente Vlissingen

Diakens terug uit Suriname: een terugblik

De vijf diakens die samen met hun partner naar het Bisdom Paramaribo zijn
gereisd voor een tiental ontmoetingsdagen, zijn weer terug in Nederland. In de
weblog, die dagelijks is bijgehouden, zijn foto’s en reisverhalen gepubliceerd.
In Suriname hebben zij een programma van ontmoeting, studie en bezinning
meegemaakt.
Zegen van de bisschop
Bij de afsluitende viering in de Petrus en Pauluskathedraal kreeg het Nederlandse
gezelschap de zegen van bisschop Choennie. Dat schrijft Ine Backhuijs in haar
laatste bijdrage aan de weblog voor de diakenreis. ,,Dit versterkt ons gevoel van
verbintenis dat we deze reis op hebben mogen bouwen met de mensen hier in het
bisdom Paramaribo.’’ Hierna maakte de groep zich op voor de terugreis.
Biddende Kerk
,,We hebben deze dagen echt een biddende Kerk ervaren,’’ licht Backhuijs toe. ,,De
dagen hadden veel gebedsmomenten waarin gebeden werd voor de dingen die
komen, maar we hebben ook gebeden in dankbaarheid voor de momenten die we
die dag samen hebben beleefd.’’
Ontmoeting met daklozen
,,De ontmoetingen met de daklozen hebben ons bijzonder geraakt’’, evalueert
Backhuijs. Dat gaf het gezelschap te denken over hoe daklozen geholpen zouden
kunnen worden, zonder hen in hun waardigheid aan te tasten. ,,We praten over een
soort fonds dat goederen verzamelt waar behoefte aan is in arme parochies. Denk
aan kleding en bijvoorbeeld schoenen. Dit hoeft niet perse geld te zijn. Kunnen we
niet iets organiseren om met vrijwilligers van daar mee te bouwen aan de
wederopbouw van het centrum Maria Garden, gecombineerd met bezinning?’’ vraagt
Backhuijs zich af. Mogelijk leidt ook een stageproject tot vernieuwingen bij dit
centrum. Tussen de bijdragen in de weblog is ook een projectomschrijving als
download opgenomen.
Vervolg
In de weblog wordt ook nagedacht over een mogelijk vervolg. Backhuijs: ,,We kijken
terug op een waardevolle week die zowel voor de diakens in Suriname als de
diakens in Nederland inspirerend en verrijkend is geweest. Er worden plannen
gemaakt voor een vervolg en hoe dat vorm moet krijgen. Dit kan fysiek, maar zeker
ook digitaal in een elektronische omgeving waarin colleges een platform kunnen
bieden om samen met elkaar te leren.’’
▪

Ga naar de overzichtspagina voor alle nieuws en de weblog over de
diakenreis naar Suriname
Bron: Bisdom Breda; redactionele bewerking: Peter Vrancken

Ook in de zomermaanden verschijnt deze nieuwsbrief
gewoon iedere week!!

Opgelet: oplichters doen zich via mail voor als pastorale
beroepskrachten

Het Bisdom Breda heeft e-mails gesignaleerd waarin sprake is van
identiteitsfraude (phishingmail). Zo wordt er door criminelen in naam van een
pastorale beroepskracht om een gunst gevraagd.
In de mail die momenteel circuleert worden verschillende persoonsgegevens gebruikt
om vertrouwen te winnen. Het bisdom waarschuwt om niet op de verzoeken in te gaan
en zo mogelijk de e-mail te rapporteren bij de gebruikte maildienst.
Identiteitsfraude in de vorm van phishingmail komt regelmatig voor. Meestal vormen
banken het doelwit. De laatste jaren zien nepmails er bedrieglijk echt uit. Zeker wanneer
geprobeerd wordt het taalgebruik van een persoon of organisatie over te nemen. Toch
zijn er meestal aanwijzingen die duiden op identiteitsfraude. Vaak zijn dergelijke mails in
slecht Nederlands geschreven, wordt er om een bijzondere gunst gevraagd en ziet het
e-mailadres van de afzender er vreemd uit.
▪

Meer informatie over nepmails op www.veiliginternetten.nl (website van de
Rijksoverheid)
Bron: Bisdom Breda; redactionele bewerking: Peter Vrancken

Stichting Leergeld blij met gift van Caritas

In juni stond de maandelijkse collecte van Caritas in het t6eken van de Stichting
Leergeld Walcheren. De collecte bracht het mooie bedrag van € 477,57 op en dat
werd aan de stichting overgemaakt.
Namens bestuur en medewerkers schreef voorzitter Tanneke Pop een bedankbrief aan
Caritas.
Geachte mevrouw, meneer,
Onlangs werd Stichting Leergeld Walcheren verblijd door uw gift aan onze
stichting! Door uw gift kunnen we weer een aantal kinderen die in
armoede opgroeien blij maken: zij kunnen mee op schoolreisje net als de
andere kinderen uit hun klas!
Het aantal kinderen dat opgroeit in armoede blijft onverminderd groot.
In 2018 heeft Stichting Leergeld Walcheren 200 kinderen en jongeren meer weten te
bereiken dan in 2017 door de inzet van intermediairs en door het afleggen van
schoolbezoeken aan het basis- en voortgezet onderwijs.
Nogmaals hartelijk dank voor uw bijdrage.

Ontmoetingsdag bij de Broeders van Huijbergen

Op woensdag 11 september, aanvang 13.00 uur, sluiting 17.30/18.00 uur, bieden
de broeders van Huijbergen een programma aan met daarin onder meer:
*

de geschiedenis van Broederschap
• een bezoek aan het prachtige Wilhelmietenmuseum
• het bezichtigen van huis en tuin, kennismaking met de nieuwe initiatieven vanuit
de Boomstraat, en
• een speciale afsluitende vesperdienst.
De kosten bedragen slechts € 5,- en kunnen ter plekke worden voldaan.
Vooraf aanmelden is niet perse nodig, maar in verband met de catering en logistiek wel
wenselijk. Dat kan telefonisch via de receptie van St. Marie, telefoon: 0164 – 64 26 50).

Bron: nieuwsbrief Franciscaanse custodie Zeeland

Nieuwsbrief H. Maria Parochie
Als eerste met het laatste nieuws!

Reageren op een artikel?
Mail de redactie
nieuws@rkwalcheren.nl

Bisdom Rotterdam komt met eenmalige opleiding roomskatholieke kerkmuziek op HBO-niveau

Het bisdom Rotterdam start dit cursusseizoen (2019-2020) eenmalig met een
opleiding rooms-katholieke kerkmuziek op HBO-niveau.
Het bisdom organiseert deze opleiding en nodigt alle organisten en dirigenten –
ook van buiten het bisdom Rotterdam – zonder kerkmuziekdiploma uit, om van
deze unieke mogelijkheid gebruik te maken. De musicus kan zijn of haar diploma
kerkmuziek in drie jaar tijd behalen. Belangstellenden kunnen zich melden tot 5
september.
,,Eenmalig bieden we deze opleiding aan, omdat er op dit moment geen andere HBOopleiding in Nederland is die zich specifiek richt op kerkmuziek binnen de RoomsKatholieke Kerk’’, zegt Marc Schaap, medewerker kerkmuziek van het bisdom
Rotterdam. Met het diploma van de opleiding kan een koordirigent of organist de
kerkmuzikale bevoegdheidsverklaring I of II behalen. Zo’n verklaring is nodig voor wie
professioneel wil werken als kerkmusicus in de Rooms-Katholieke Kerk.
,,Bevoegdheidniveau I is de professionele musicus die minstens één van zijn of haar
relevante diploma’s op masterniveau heeft behaald. Bevoegdheidsniveau II is ook een
professionele musicus met bachelor diploma’s.’’
Vooropleiding
Welke vooropleiding er nodig is voor de HBO-opleiding rooms-katholieke kerkmuziek,
legt Marc Schaap uit aan de hand van twee categorieën: ,,De eerste categorie zijn de
musici die al in het bezit zijn een conservatoriumdiploma orgel of koordirectie, maar nog
niet de kerkelijke vakken hebben gevolgd.’’
,,De tweede categorie studenten, gaat om mensen die eraan toe zijn om een HBOopleiding kerkmuziek te volgen, omdat zij bijvoorbeeld al jaren praktijkervaring hebben,
in het bezit zijn van bevoegdheidsverklaring niveau III en/of autodidact zijn. Voor hen is
de opleiding een zwaardere dobber, omdat zij ook het muziektheoretische gedeelte erbij
krijgen, waarvoor conservatoriummusici worden vrijgesteld. Bij de intake bekijken we of
de student naar verwachting de opleiding binnen drie of vier jaar kan afronden.’’
De opleiding maakt gebruik van zogenaamde ‘blended learning’. Dat is onderwijs op
afstand, gecombineerd met contactdagen. Marc Schaap: ,,Het gaat om vijftien
contactdagen per jaar, met daarnaast thuisstudie. We werken met een meester-gezel
route, waarbij een student (indien mogelijk) gekoppeld wordt aan een ervaren
koordirigent of organist. De student gaat naar deze persoon toe, bijvoorbeeld tijdens
een repetitie, om te kijken en leren van hoe hij of zij werkt.’’
Cursussen kerkmuziek
Vanaf oktober gaan in het bisdom Rotterdam ook diverse cursussen kerkmuziek van
start voor beginners en gevorderden. ,,Er zijn cursussen op drie niveaus voor
dirigenten, cantoren en organisten. Ook zijn er cursussen gregoriaans en liturgie”, zegt
Marc Schaap. ,,Kijk vooral eens op de website kerkmuziekopleidingen.nl en download
de flyer. Daar vind je alle informatie.’’
•
•

Download de folder Cursussen Kerkmuziek 2019 – 2020
Download de flyer rooms-katholieke kerkmuziek op HBO-niveau
Bron: Bisdom Rotterdam; redactionele bewerking: Peter Vrancken

Franciscuscentrum organiseert Algemene geloofscursus
Het Sint Franciscuscentrum, centrum voor geloofsverdieping en vorming van
Bisdom Breda, organiseert de derde ronde van de Algemene Geloofscursus*.
Zie voor informatie over de Algemene Geloofscursus onderaan deze brief en onze
website https://sintfranciscuscentrum.nl/
De eerste module van deze algemene geloofscursus ‘Geloofsbelijdenis' start op 11
september. Deze module is een gemakkelijk, toegankelijke manier om tot de kern te
komen van wat wij iedere zondag vieren. Voor wie Vooral voor vrijwilligers in de
parochie, maar ook voor alle andere geïnteresseerden, willen wij deze cursus
aanbevelen. De module ‘Geloofsbelijdenis’ wordt gegeven door pastoor Lars Peetam en
Ben Hartmann.
Wanneer, tijd en plaats
De bijeenkomsten module ‘Geloofsbelijdenis’ vinden plaats op woensdagavonden 11 en
25 september, 9 en 30 oktober en 13 november 2019 van 19.30 tot 21.30 uur in de
Ontmoetingsruimte van de H. Michaelkerk, Hooghout 67, 4817 EA Breda. De cursus
kan bij voldoende belangstelling van start gaan.
Inhoud
Behandeld zal worden tijdens deze module ‘Geloofsbelijdenis’:
Wat is geloven en de geloofsbelijdenis
God de Vader, Schepper van hemel en aarde
God de Zoon, Jezus de Christus
God de Heilige Geest
De Kerk
Kosten
Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden.
Aanmelden
U kunt zich inschrijven voor de module ‘Geloofsbelijdenis’ door het invullen van het
aanmeldformulier op onze website (bij voorkeur) via
https://sintfranciscuscentrum.nl/vorming/geloofscursus-module-i-geloofsbelijdenis-0
of per e-mail via opgave@sintfranciscuscentrum.nl
* Achtergrond Algemene Geloofscursus
De Algemene Geloofscursus bestaat uit een reeks van 6 modules die in een periode
van 2 jaren wordt aangeboden. De modules Geloofsbelijdenis, Inleiding Gebed, Liturgie
en Sacramenten, Bijbel, Kerkgeschiedenis en Sociale Leer van de Kerk bestaan elk uit
5 avonden en worden door verschillende docenten gegeven. Deelname aan de
modules als één geheel is mogelijk, maar deze zijn ook los van elkaar te volgen. Met de
geloofscursus hopen we tegemoet te komen aan het verlangen naar geloofsverdieping
en -verinnerlijking. Daarnaast is het een mogelijkheid u na deze twee basisjaren voor te
bereiden op een te volgen derde jaar de opleiding tot pastoraal assistent. Dit gebeurt
altijd in overleg en op voordracht van de pastoor. De nadruk ligt op gelovig omgaan met
elkaar en er is ruimte voor stage. Wie de twee basisjaren en het derde jaar heeft
doorlopen kan van de bisschop bevestiging ontvangen om in de parochie van
herkomst met zekere verantwoordelijkheid onbezoldigd taken uit te voeren ter
assistentie van het pastorale team.

■

Openstelling kerken
Iedere donderdag in augustus en de eerste helft van september Is de
H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg van 12.00 tot 16.00 uur voor
belangstellenden geopend voor bezichtiging, een stiltemoment en/of gebed.
Kerkvrijwilligers zijn aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

■

Tot en met 13 september: iedere vrijdagmiddag van 14.30 uur tot 17.00 uur is de
Onze Lieve Vrouwekerk In Vlissingen voor publiek open gesteld. Er is gelegenheid de kerk de bezichtigen, maar ook ruimte voor het aansteken van een
kaarsje, een gebed of een moment van stilte. Kerkvrijwilligers zullen eventuele
vragen beantwoorden.

■

Iedere zondag in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen (15.00 uur)
Od 4 sierpnia 2019 zapraszamy na Mszę Świętą po polsku w każdą niedzielę o
godzinie 15:00.
Sinds 4 augustus 2019 zal er elke zondag een Poolse Rooms katholieke
kerkdienst gehouden worden in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. U bent
daarbij van harte uitgenodigd.

■

Zondag 8 september (10.00 uur)
Vandaag zijn de laatste vieringen van het seizoen in de toeristenkerken in
Dishoek, Vrouwenpolder en Zoutelande. U bent vanzelfsprekend van harte
welkom om te komen vieren in een van deze toeristenkerken.

■

Zondag 15 september (10.00 uur)
Mevrouw Alida van Veldhoven zal tijdens de eucharistieviering in de Onze Lieve
Vrouwekerk in Vlissingen worden geïnstalleerd als pastoraal werkster van de H.
Maria Parochie Walcheren en de H. Pater Damiaanparochie. Na afloop van deze
viering is er gelegenheid persoonlijk kennis te maken met de nieuwe pastoraal
werkster. Er zijn vandaag geen vieringen in Middelburg en Domburg.

■

Zondag 29 september (15.00 uur)
In de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg wordt een Spaanstalige
eucharistieviering gehouden. Iedereen is van harte welkom. U leest er meer over
elders in deze nieuwsbrief.

Vloeken is het bewijs
van een tekortschietende woordenschat!!

INFORMATIE H. MARIA PAROCHIE
website: www.rkwalcheren.nl
Openingstijden secretariaten
Parochiekern Middelburg
Dinsdag en donderdag
09.30-11.30 uur
Telefoon: 0118 - 612860
Lombardstraat 1
4331 AA MIDDELBURG
secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl
Parochiekern Vlissingen
Woensdag en vrijdag
9.00-11.30 uur
Telefoon: 0118 - 412247
Singel 106
4382 LC VLISSINGEN
secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl

Pastores
(telefonisch bereikbaar via de
beide secretariaten):
Fons van Hees, Ria Mangnus en Alida
van Veldhoven
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

Telefoon in noodgevallen

► 06 53 63 71 30

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 opgave van het e-mailadres op de website van de parochie.
Nieuw e-mailadres? Afmelden? Dat kan ook 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.
12-21-513

