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N8vdN8 in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg 

Evenals voorgaande jaren opent onze H.H. Petrus- en Pauluskerk in 

Middelburg zaterdagavond om 19.00 uur de deuren. Stilte, inspiratie en vooral 
weinig licht vormen de uitnodigende reden om de kerk te bezoeken. 
 

Archieffoto: Nicolette Meulenbroek 
 

 
Het complete programma in Middelburg 
Klik op de volgende link: https://www.nachtvandenachtmiddelburg.nl/programma2019 
 

https://www.nachtvandenachtmiddelburg.nl/programma2019


 

 
Veel ingezameld voor Sam’s kledingactie 

Er is woensdagmorgen en gisteravond veel kleding en schoeisel ingezameld 

voor Sam’s kledingactie 2019. Zelfs parochianen uit Middelburg kwamen 
kleding brengen. 
 
 
Tekst: Ria Borgs en Peter Vrancken 
 
 
De ingezamelde kleding en schoeisel van Sam’s Kledingactie is deze keer bestemd 
voor Jemen. Sinds het begin van het conflict in 2015 in Jemen blijft de humanitaire 
crisis zich verergeren. De mensen aldaar  worden geconfronteerd met meerdere 
crises, waaronder gewapende conflicten, migratie, hongersnood en uitbraken van 
ziekten. Dit heeft geleid tot de grootste humanitaire ramp ter wereld, hoewel er bijna  
Niet meer bij stil gestaan wordt. 
 
Ongeveer 80% van de bevolking, het gaat om 24,1 miljoen mensen, heeft behoefte 
aan humanitaire hulp; 14,3 miljoen mensen van dit aantal verkeren in levensgevaar. 
De situatie verbetert niet, want sinds 2018 is duidelijk geworden dat 230 van de 333 
districten zijn blootgesteld aan hongersnood. Hier is noodhulp nodig om een grote 
dreigende catastrofe te voorkomen. 
 

Meer dan honderd zakken werden aangeboden.       Foto: © Peter Vrancken 

 
Zodra bekend is hoeveel door de parochianen van de H. Maria Parochie 
Walcheren is ingezameld, zal het organiserende Caritas dat via deze 
nieuwsbrief laten weten. 
 
 
 



 

Herdenking bevrijding Vlissingen 26 oktober 2019  

De officiële herdenking van de Slag om de Schelde en de bevrijding van 

Vlissingen, vindt dit jaar plaats op zaterdag 26 oktober 2019 in de historische 
Sint Jacobskerk aan de Oude Markt 2 in Vlissingen 
 
 

 

 
 

 

De herdenking begint om 11.30 uur. U 
bent van harte uitgenodigd om hierbij 
aanwezig te zijn. De toegang is vrij, 
maar het aantal zitplaatsen is beperkt. 

Programma 
Het programma biedt muziek, toespraken en kransleggingen. Ook wordt er stilgestaan 
bij de slachtoffers onder opvarenden van de koopvaardij. Na afloop van de bijeenkomst 
is er om circa 14.00 uur een korte ceremonie op Uncle Beach, gevolgd door een 
demonstratie van het Korps Commandotroepen.  
 
Herdenkingsconcert 
Op de avond van de officiële herdenkingsdag organiseert het Scheldeloodsenkoor in 
samenwerking met de Koninklijke Harmonievereniging, om 20.00 uur een speciaal 
herdenkingsconcert in de Sint Jacobskerk. 

Bron: gemeente Vlissingen 

 

Lief en leed 

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

Overleden 

Mevrouw Geertruida Theodora Bernardina (Trudy) Gerrits-Tempels op 11 oktober 2019 

Mevrouw Agnes Vermeulen op 17 oktober 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! 

 

https://www.vlissingen.nl/toerist/kunst-cultuur-en-historie/vlissingen-75-jaar-slag-om-de-schelde.html
https://www.vlissingen.nl/toerist/kunst-cultuur-en-historie/uncle-beach.html
https://www.scheldeloodsenkoor.nl/optredens


 

75 Jaar bevrijding 

Volgende week vrijdag, 1 november, zullen om 12.00 uur alle beschikbare 

klokken in West-Zeeuws Vlaanderen 10 minuten luiden voor 75 jaar bevrijding. 
 
Ook de kerken in de parochie Heilige Andreas doen hieraan mee. Waar mogelijk wordt 
de Nederlandse of Canadese vlag gehesen. 
 
Het wordt een indrukwekkende klokken- en vlaggenhulde uit vreugde en 
dankbaarheid! 
 
 
 
 

 

Uitvaartverzorging H. Jobse www.hjobse-uitvaart.nl 

0118 – 462205 

 

 

 

 

Snel een viering op Walcheren zoeken? 

https://www.rkwalcheren.nl/vieringen/ 

 

 

http://www.hjobse-uitvaart.nl/
https://www.rkwalcheren.nl/vieringen/


 

Iconen gewijd in de H.H. Petrus- en Pauluskerk Middelburg 

Emeritus-pastoor Paul de Maat heeft in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in 

Middelburg weer een aantal iconen van parochianen gewijd. 
 
Meer dan twintig iconen werden, natuurlijk zeer voorzichtig, met wijwater en wierook 
besprenkeld. 
 

 
Emeritus-pastoor Paul de maat wijdde de iconen.            Foto: Nicolette Meulenbroek 

 



 

 
 

Voor ongeveer 2 euro per 

week kunt u op deze plaats 

adverteren 

Info: Herman Maas 

0118 – 430377 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
Foto’s in de nieuwsbrief 
We zijn altijd blij, wanneer lezers ons foto’s sturen. Want beeldmateriaal verfraait 
de nieuwsbrief en vaak zeggen beelden meer dan woorden. Maar  
-vooral gedwongen door (Europese) wetgeving-  moeten we wel enkele spelregels 
hanteren. En omdat het daar nogal eens misgaat, noemen we die spelregels 
hieronder. Want ook wij begrijpen, dat het uiterst vervelend is, wanneer een foto 
niet wordt geplaatst. 
 
Waar moeten foto’s aan voldoen om geplaatst te worden? 

1. Ze zijn altijd rechtenvrij en degene die foto’s aanlevert, verklaart dat ook 
uitdrukkelijk; 

2. De naam van de fotograaf wordt altijd gemeld; 
3. Fotomateriaal wordt altijd in hoge resolutie en onbewerkt aangeleverd; 
4. Wanneer minderjarigen op een foto staan, moet vooraf ook een schriftelijke en 

ondertekende verklaring van de ouders worden ingeleverd, waaruit blijkt dat zij 
geen bezwaar hebben tegen het maken en publiceren van de foto. 

 
Wanneer niet aan deze regels wordt voldaan, blijft plaatsing achterwege! 

 
Eindredactie 

 
 



 

Hindoes en Katholieken: Bouwers van Broederschap en 
Vreedzame Co-existentie 

Op 27 oktober 2019 vieren hindoes hun jaarlijkse Diwali-feest. De Pauselijke 

Raad voor de Interreligieuze Dialoog te Rome stuurde de hindoes bij deze 
gelegenheid een boodschap toe. De Nederlandse katholieke Contactraad voor 
Interreligieuze Dialoog stuurt de boodschap door aan haar hindoe-relaties hier te 
lande. 

 
Door: Drs. Berry van Oers, Secretaris Katholieke Contactraad voor Interreligieuze 
Dialoog 

 

In de boodschap roept de Pauselijke Raad katholieken en hindoes op te bouwen aan 
broederschap en vreedzame co-existentie. Religie inspireert ons in wezen om in de 
ander een broer of zuster te zien die ondersteund en bemind moet worden. ,,Er bestaat 
een verborgen zee aan goedheid die groeiende is en aanleiding geeft tot hoop in de 
mogelijkheid om samen met de volgers van andere religies en alle mannen en vrouwen 
van goede wil een wereld op te bouwen van solidariteit en vrede’’, zegt Miguel Ángel 
Kardinaal Ayuso Guixot, MCCJ, voorzitter van de Pauselijke Raad in de boodschap. 
 
Diwali is het feest van lichtjes, dat jaarlijks plaatsvindt tijdens de nieuwe maan in de 
maand asvin. Het feest is gewijd aan Maha Lakshmi, de godin van het licht, de 
voorspoed, het geluk, het succes, de wijsheid en de welvaart. Bij het Diwali-feest gaat 
het om de goede dingen die het kwade overwinnen, het licht wint het van de duisternis, 
de warmte van de kou, de waarheid van de onwaarheid, de reinheid van de onreinheid. 
Hindoes hopen dat Lakshmi hun huis bezoekt. In de nacht van de nieuwe maan 
verlichten ze daarom hun huis met diya’s. Dat zijn schoteltjes met olie en een pitje, 
maar het kunnen ook kaarsjes zijn. Alle lichtjes moeten ook het innerlijk van de mensen 
verlichten. Iedereen krijgt het gevoel met een schone lei te kunnen beginnen. 

Klik hier voor Boodschap voor het Diwali feest 2019 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2019/10/Boodschap-voor-het-Divalifeest-2019.pdf


 

Laetitia van der Lans volgt Leo Feijen op als hoofd 
Levensbeschouwing KRO-NCRV 

Laetitia van der Lans start per 1 november als hoofd Levensbeschouwing bij 

KRO-NCRV. Zij volgt Leo Fijen op, die deels met pensioen gaat, meldt KRO-
NCRV. 

 

 
Foto: © KRO-NCRV  

Leo Feijen blijft bij KRO-NCRV betrokken als presentator op de zondagochtend 
en als adviseur van de directie op het gebied van levensbeschouwing. 
 
Van der Lans is van origine theoloog en op dit moment directeur-eigenaar van De 
Zalige Zalm, een bureau gespecialiseerd in geloofscommunicatie. Daarnaast is ze 
bestuurslid bij Vrienden van de Friezenkerk in Rome. Daarvoor was zij onder andere 
hoofd Communicatie bij het bisdom Groningen-Leeuwarden en programmamaker bij 
RKK. Ook bekleedde Laetitia diverse bestuursfuncties bij organisaties op het snijvlak 
van media en levensbeschouwing. 
 
 

 

 
Vanaf 1 november is zij in dienst bij 
KRO-NCRV als hoofd 
Levensbeschouwing. Ze blijft als 
uitgever verbonden aan De Zalige 
Zalm.

 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Nogmaals: aartsbisschop Eijk over sluiting van kerken 

In de laatste twee nieuwsbrieven is door ons uitvoerig aandacht geschonken aan 

de omvangrijke pastorale brief van aartsbisschop Eijk aan de pastores, pastoraal 
werkers en parochiebesturen in het Bisdom Utrecht. Onze reportage (nieuwsbrief 
418) over die brief leidde tot een aantal reacties van lezers van deze nieuwsbrief 
(nieuwsbrief 419). 
 
In Monnikenwerk in de PZC van vorige week zaterdag (19 oktober)  wijdde columniste 
José Baars ook aandacht aan de brief van de aartsbisschop onder de kop ‘Worden 
katholieken op Walcheren protestant’? 
 
U kunt de complete column nalezen op: 
https://www.pzc.nl/monnikenwerk/worden-katholieken-op-walcheren-
protestant~a46f31e7/ 
 
 

 

 

 

In 

https://www.pzc.nl/monnikenwerk/worden-katholieken-op-walcheren-protestant~a46f31e7/
https://www.pzc.nl/monnikenwerk/worden-katholieken-op-walcheren-protestant~a46f31e7/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Update van projecten en initiatieven in de bisdommen ten 
behoeve van vluchtelingen 

Naar aanleiding van de Werelddag van vluchtelingen en migranten, die op 29 

september 2019 plaatsvond, komen de bisdommen met een update van de 
initiatieven en projecten gericht op vluchtelingen en migranten binnen de 
bisdommen. Deze update is een aanvulling op het in 2016 uitgegeven overzicht 
‘Herbergzaam Nederland’. 
 
In alle bisdommen zijn er initiatieven en projecten die speciaal zijn gericht op 
vluchtelingen en/of migranten. Dat varieert van ontmoetingsprojecten, waarbij 
vrijwilligers vluchtelingen leren fietsen of helpen met de Nederlandse taal en cultuur, tot 
speciale opvanghuizen waar vluchtelingen tijdelijk onderdak kunnen vinden. In sommige 
situaties hebben al langer bestaande initiatieven gericht op vluchtelingen zich 
ontwikkeld tot gesprekspartner van lokale en regionale overheden en 
overheidsinstanties als het bijvoorbeeld gaat over de komst van een AZC. 
 
Waar nodig en mogelijk gaan de betrokkenen het gesprek aan met andere religieuze 
partijen en wordt er samengewerkt met onder meer protestanten, joden en moslims. Zo 
dragen deze initiatieven en projecten bij aan de dialoog, aan verbinding en onderlinge 
samenwerking, maar ook aan integratie van de vluchtelingen in de Nederlandse 
maatschappij. 
 
Orkest voor jonge vluchtelingen 
Vrijwilligers noemen het een verrijking als zij helpen om een ander bijvoorbeeld de 
Nederlandse taal en keuken te leren kennen, omdat zij zelf in het contact ook iets leren 
over andere culturen. Zo werkt het samen koken van Nederlandse en buitenlandse 
gerechten en eten positief. Een heel ander voorbeeld van een succesvol en inspirerend 
initiatief is het orkest dat in het Bisdom Breda is opgericht voor en met jonge Syrische 
vluchtelingen. Bekijk de vlog van katholiekleven.nl over dit project: 

De bisschoppen hebben in hun brief ‘Herbergzaam Nederland’ in 2015 gelovigen 
opgeroepen om gastvrij te zijn en het hart te openen voor de vreemdeling in ons 
midden. Dit krijgt in de genoemde projecten gestalte en blijkt tot zegen van zowel de 
betrokken vrijwilligers als de vluchtelingen en migranten. 
 
Meer lezen? 
Klik hier voor het overzicht van projecten en initiatieven in de bisdommen 
Klik hier voor de brochure Herbergzaam Nederland 
Klik hier voor de brief van de bisschoppen uit 2015 ‘Herbergzaam Nederland’ 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 

 

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

 
 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2019/10/Zorg-voor-vluchtelingen-en-migranten-best-practices-def.pdf
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2016/11/Herbergzaam-Nederland-de-praktijk-in-de-Nederlandse-Kerkprovincie.pdf
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2016/10/15-12-2015-Bisschoppelijke-Brief-Herbergzaam-Nederland-Kerstmis-2015.pdf


 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

Pelgrims bisdombedevaart zijn weer thuis 
De honderd pelgrims die op bedevaart gingen met het bisdom Breda zijn na acht dagen 
weer veilig aangekomen in Breda. Tijdens de bedevaart ‘In het spoor van Benedictus’ 
bezochten zij onder meer de plaatsen Einsiedeln, Mantova, Subiaco, Montecassino en 
Maria Laach. Dagelijks werd op deze weblog in woord en beeld verslag gedaan door 
Hans de Jong en fotograaf Ramon Mangold. Alle foto’s zijn gepubliceerd in deze 
fotogalerij. 
 
Hoogtepunten 
,,Het is een bijzonder mooie reis geweest,’’ vertelt Geerten Kok namens de organisatie 
van de bedevaart. ,,In het spoor van Benedictus hebben we als pelgrims een evenwicht 
gezocht tussen ‘bidden’ en ‘werken’. Zo hadden we momenten van gebed in de bus, 
dagelijks een eucharistieviering en veel fijne onderlinge ontmoetingen.’’ 
 
Als hoogtepunten noemt hij de verering van de relikwie van het heilig Bloed in Mantova, 
het bezoek aan de grot van Benedictus in Subiaco, de viering bij de graven van 
Benedictus en Scholastica in Montecassino en het bezoek aan Sotto il Monte, de 
geboorteplaats van Johannes XXIII. Kok: ,,De sfeer was heel goed: aandachtig, 
ontspannen en zorgzaam. We hebben gelachen en gebeden met elkaar. En het was 
heel fijn dat we de reis samen met onze bisschop hebben kunnen maken.’’ 

Bron: Bisdom Breda; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken 

 

 

https://www.bisdomvanbreda.nl/weblog-bisdombedevaart-2019/
https://www.bisdomvanbreda.nl/weblog-bisdombedevaart-2019/fotogalerij-bisdombedevaart-2019/
https://www.bisdomvanbreda.nl/weblog-bisdombedevaart-2019/fotogalerij-bisdombedevaart-2019/
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Reageren op een artikel? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

Actie Kerkbalans peilt ‘waarde van de kerk’: Doe mee!! 

In de aanloop naar de campagne voor 2020 houdt Actie Kerkbalans een 

landelijke peiling naar de ‘waarde van de kerk’. Parochies in het bisdom Breda 
worden gevraagd aandacht te geven aan dit onderzoek. De uitkomsten van de 
peiling worden bekendgemaakt met de start van Actie Kerkbalans op vrijdag 17 
januari 2020. 
 
Ongeveer een kwart van de Nederlandse bevolking is lid van een kerk. Zij vinden hun 
kerk belangrijk. Maar waarom? Dat wil Actie Kerkbalans nu onderzoeken. De peiling 
bestaat uit een aantal korte vragen en vraagt ongeveer tien minuten tijd. Hij is gericht op 
mensen die op enige manier betrokken zijn bij een lokale parochie of gemeente van de 
vier kerkgenootschappen die samenwerken in Actie Kerkbalans. Dit zijn de Rooms-
Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk en de 
Evangelische Broedergemeente. 
 
Inzicht in motivatie achter giften 
Met Actie Kerkbalans geven deze 
mensen jaarlijks een bijdrage aan hun 
eigen lokale kerk. De peiling 
achterhaalt het ‘waarom’ achter de 
giften. Omdat de peiling mede onder 
parochianen en gemeenteleden van de 
twee grootste kerkgenootschappen 
wordt gehouden, ontstaat er tevens 
een beeld van de waarde van kerken 
voor onze samenleving. 

 

 

 

Het invullen van de peiling kan via www.kerkbalans.nl/peiling2020. Ieder die zich op 
wat voor manier dan ook betrokken voelt bij de kerk wordt van harte uitgenodigd om 
mee te doen en de peiling weer door te sturen naar anderen voor wie dit ook 
interessant is. 

Bron: Bisdom Breda; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 

 

 

 

 

Hartelijk dank 
Een lezeres uit Vlissingen leverde ons voor de rubriek Tot besluit meer dan driehonderdvijftig 
uitspraken aan. We zullen er met veel dankbaarheid gebruik van maken! 
 

 
 

http://www.kerkbalans.nl/peiling2020


 

 

Bisdommen presenteren overzicht van projecten voor 
vluchtelingen 

De Nederlandse bisschoppen publiceerden een overzicht van ‘best practices’ van 

ontmoetingen met migranten en vluchtelingen die in de bisdommen plaatsvinden. De 
publicatie is naar aanleiding van Werelddag van vluchtelingen en migranten, die op 29 
september 2019 plaatsvond. Het overzicht is een update in aanvulling op de in 2016 
uitgegeven brochure ‘Herbergzaam Nederland’. 
 
Over grenzen van parochies en bisdommen heen 
Het Bisdom Breda kent een lange traditie van diaconale initiatieven en projecten. In het 
overzicht komt het vluchtelingenproject dat in 2016 gestart is naar voren. Verder worden 
initiatieven uitgelicht op het gebied van taallessen, jongerenwerk, de diaconale moestuin, 
maatschappelijk werk en gemeenschapsvormende activiteiten. Opvallend is dat 
vluchtelingenwerk zich gemakkelijk verspreidt over parochie- en bisdomgrenzen. Zo zijn er 
vanuit het vluchtelingenproject verschillende contacten opgebouwd in bisdom Roermond om 
hulpvragen te coördineren. 
 
Orkest voor jonge vluchtelingen 
Vrijwilligers noemen het een verrijking als zij helpen om een ander bijvoorbeeld de 
Nederlandse taal en keuken te leren kennen, omdat zij zelf in het contact ook iets leren over 
andere culturen. Zo werkt het samen koken van Nederlandse en buitenlandse gerechten en 
eten positief. Een heel ander voorbeeld van een succesvol en inspirerend initiatief is het 
orkest Suryana dat in het Bisdom Breda is opgericht voor en met jonge Syrische 
vluchtelingen. 

Bron: Bisdom Breda; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken 

 
Vieringen Allerheiligen en Allerzielen  
 
Vrijdag 1 november, Allerheiligen 
Middelburg (in de kapel)    Vlissingen 
19.00 uur      19.00 uur 
Pastor Ria Mangnus    Emeritus-pastoor Paul de Maat 
 

Zaterdag 2 november, Allerzielen 
Middelburg      Vlissingen 
19.00 uur      19.00 uur 
Emeritus-pastoor Paul de Maat   Pastor Ria Mangnus 
 
Woonzorgcentrum Ter Reede 
Zoals gebruikelijk is er op deze zaterdag ook een viering in Woon- en Zorgcentrum Ter 
Reede in Vlissingen. Deze viering begint om 10.30 uur en emeritus-pastoor Paul de Maat 
gaat in deze eucharistieviering voor. 
 
Domburg 
In de Willibrordkapel in Domburg begint zaterdagavond om 19.00 uur een viering. Deze 
wordt verzorgd door de werkgroep. 
 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
■ 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. 
Poolse Rooms katholieke kerkdienst in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. U 
bent daarbij van harte uitgenodigd. 

 
 
■ Zaterdag 26 oktober (19.30 uur) 

Mis voor de vrede. Herdenkingsconcert 75 jaar Slag om de Schelde in de Grote of 
Maria Magdalenakerk in Goes. U leest hier meer over elders in onze nieuwsbrief van 
vorige week. 

 
 
■ Zaterdag 26 oktober 

N8vdN8, of wel: Nacht van de Nacht in Middelburg. De H.H. Petrus- en Pauluskerk in 
Middelburg zal ook dit jaar weer de deuren van de kerk openen. 

 

 
 
 
 
■ Zondag 27 oktober (14.30 uur) 

Installatie van  rector Wim van den Berg in de Oud-Katholieke kerk aan de Zuidsingel 
70 in Middelburg door de aartsbisschop van Utrecht, mgr. dr. Joris Vercammen. 

 
 
■ Vrijdag 1 november (12.00 uur) 

Op West-Zeeuws Vlaanderen luiden alle beschikbare klokken ter herdenking van de 
Slag om de Schelde, 75 jaar geleden. 

 
 



 

 

■ Zaterdag 2 november (20.00 uur) 
Mis voor de vrede. Herdenkingsconcert 75 jaar Slag om de Schelde in de Sint 
Jacobskerk in Vlissingen. Organisatie: Vlissingse Oratoriumvereniging. U las hier meer 
over in onze nieuwsbrief. Van vorige week.  

 
 
■ Zaterdag 9 november (14.00 uur) 

Zangdag van de gezamenlijke koorkringen in Zeeland in de Onze Lieve Vrouw 
Hemelvaartkerk in Ovezande. Inleiders zijn Jan Schuurmans, medewerker Kerkmuziek 
bisdom Breda en Marcel Mangnus, organist van de H. Willibrordus-basiliek te Hulst en 
adviseur van Koorkring Zeeuws-Vlaanderen. U leest er meer over in deze nieuwsbrief. 

 
 
■ Zondag 17 november 
 Werelddag van de Armen. 
 
 
■ Zaterdag 30 november (19.00 uur) 

Viering uit dankbaarheid in de parochiekerk van O.L. Vrouw Hemelvaart, 
Raadhuisstraat 134 in Hoogerheide van toeristenpastor in Dishoek, drs. René 
Heinrichs. U leest er uitvoerig over in onze nieuwsbrief van 8 november. 

 
 
■ Zondag 15 december 2019 (15.00 uur) 

In het kader van de advent is er een eucharistieviering voor Spaanssprekende 
parochianen in de H.H. Petrus en Pauluskerk in Middelburg. Voorganger is dan pastor 
Federico Ceriani. Medewerking wordt verleend door de zanggroep Misa Criolla onder 
leiding van Carla Nieuwdorp-Martens en gitarist Marinus Vreeke. De viering is 
tweetalig, iedereen is welkom. 

 
 

2020 
 
■ Woensdag 8 april 2020 (19.00 uur) 
 Chrismamis in de Heilige Willibrordusbasiliek in Hulst. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Iedere dag is een geschenk, 
vergeet hem niet uit te pakken!! 



 

 

 

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 
Dinsdag 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, Ria Mangnus en Alida 

van Veldhoven 
pastores@rkwalcheren.nl 

de individuele e-mailadressen en 
telefoonnummers vindt u hier 

 
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 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. 
 

12-28-673 
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