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Taakvermindering pastor Wiel Hacking 

Met ingang van 1 januari 2020 gaat pastoraal werker  Wiel Hacking met 

toestemming van de beide parochiebesturen in Midden Zeeland en het bisdom, 
een dag per week minder werken. 
 
 

Foto: © Peter Vrancken 

 
 
Hij voelt dat zijn krachten, na 35 jaar 
pastoraal werk, aan het afnemen zijn. 
Hij hoopt door dit besluit gemotiveerd en 
met behoud van kwaliteit, zijn werk te 
kunnen blijven doen tot zijn aanstaande 
pensionering op 1 augustus 2021. 
 
 
Werkdagen 
De dagen waarop pastor Hacking werkt 
zijn dinsdag, woensdag en donderdag. 
Eenmaal per twee weken werkt hij ook 
het weekend. 
 
 
 

Parochiebestuur van de H. Maria 
Parochie Walcheren, 

Jac van Damme, secretaris.

 



 

Nieuw, weerbestendig mededelingenbord is een aanwinst 

Sinds enkele weken hangt aan de buitenmuur van de Onze Lieve Vrouwekerk in 

Vlissingen, naast de ingang rechts, een geheel nieuw mededelingenbord van 
weerbestendig materiaal. 
 
 
Tekst: Jac van Damme, secretaris parochiebestuur 
 
 
Het oude houten bord is door een drietal parochianen (met toestemming) verwijderd en 
vervangen door dit prachtige metalen bord. Een prachtige verbetering. De makers 
verdienen daarvoor zeker een pluim, al willen ze anoniem blijven. Dank, heren! 
 

 

 
Foto: © Peter Vrancken 

 
 
 
 

 
 

 

H. Maria Parochie Walcheren 
 

Een vitale geloofsgemeenschap! 
 

 
 
 
 



 

Fons Toorop stopt volgend jaar als penningmeester 

Penningmeester Fons Toorop legt 

zijn functie volgend jaar neer. En 
Hans Hendrix, algemeen bestuurslid, 
zal een jaar later, in 2021, afscheid 
van het parochiebestuur gaan nemen. 
 
Hans Hendrix is naast het bestuurslid-
maatschap, ook verantwoordelijk voor 
de financiële administratie en de 
boekhouding van de H. Maria Parochie 
Walcheren. Dat doet hij samen met zijn 
echtgenote. Ook die werkzaamheden 
worden in 2021 beëindigd.. 
 
Opvolgers 
Het parochiebestuur moet dus op zoek 
naar capabele vervangers. Wilt u zich 
daarvoor beschikbaar stellen? Of weet u 
iemand, die mogelijk een geschikte 
opvolger zou kunnen zijn? Stuur dan 
een mailtje naar het parochiebestuur: 
 

secretaris@rkwalcheren.nl 
 
 

 
Fons Toorop       Foto: © Gerard Gaal 
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Caritas collecteert komend weekeinde in Middelburg voor de 
kledingbank en in Vlissingen voor kerstpakketten 
 

Collecte Middelburg 
In Zeeland doen meer dan 2700 mensen noodgedwongen een beroep op 
Kledingbank Zeeland. Zij behoren tot de bevolkingsgroep die van een uiterst 
bescheiden inkomen moeten leven. Stichting Kledingbank Zeeland, vindt dat zij 
wel wat extra kunnen gebruiken. 
 
De Kledingbank is voor haar inkomsten volledig afhankelijk van sponsoren en donaties. 
Door middel van donaties in natura kunnen zij de minima van kwalitatief goede kleding, 
schoenen en textiel voorzien. Echter zij hebben maar een klein inkomen als gevolg van 
verkoop. Het is onvoldoende om de tekorten aan te vullen en alle operationele kosten te 
bekostigen. 
  
Uw financiële bijdrage kan ervoor zorgen dat de minima in niets tekort komt. De 
kledingbank kan het geld gebruiken voor het inkopen van onderkleding en het aanvullen 
van tekorten. Zij denken hierbij voornamelijk aan schoenen en jassen, maar ook 
kantoor- winkel- en magazijnbenodigdheden. 
  
8 en 9 november (vrijdag / zaterdag) - houdt de kledingbank een verkoopbeurs van 
winterkleding. Er wordt gebruik gemaakt van de Ravenstein locatie (Scalda, aula) wat 
logistiek gezien een groot voordeel is. Dus ga gerust langs bij de Ravensteinweg 1A te 
Middelburg. Openingstijden vrijdag en zaterdag: 9 - 16 uur. 
 
 
Collecte Vlissingen 
Via het in- en uitloophuis in Vlissingen kunnen inwoners van Vlissingen, die leven van 
een minimuminkomen, een kerstpakket aanvragen. Deze pakketten worden gekocht 
van donaties. Caritas levert hier ieder jaar een financiële bijdrage aan.  
 
Daarnaast verzorgt Caritas zelf kerstpakketten voor mensen die nergens een beroep op 
kunnen doen. Met een kerstpakket willen we mensen iets extra’s geven en ook voor 
hen de decembermaand iets feestelijker maken. 
 
 
 
 
 
 

 

Snel een viering op Walcheren zoeken? 

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

 

 

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


 

 

 

Uitvaartverzorging H. Jobse www.hjobse-uitvaart.nl 

0118 – 462205 

 

‘Nationale Roepingenweek’ 

Dit jaar organiseert de R.-K. Kerk in Nederland voor het eerst een ‘Nationale 

Roepingenweek’. Van zondag 3 t/m zaterdag 9 november zijn er in de bisdommen 
speciale vieringen waarin de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het 
religieuze leven centraal staat. De Roepingenweek is een initiatief van het IRO 
(Interdiocesaan Roepingen Overleg). 
 
In de bijzondere landelijke roepingenweek is er in het bisdom Rotterdam op woens-
dagmorgen 6 november een heilige Mis met de bisschop in de kathedraal (9.30 uur) en 
vervolgens eucharistische aanbidding in de dagkapel (tot 20.00 uur). 
 
Mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam: ,,Dit is bij uitstek de gelegenheid om in 
de nabijheid van Christus die in het heilig Sacrament aanwezig is, samen te bidden om 
roepingen in het bisdom en in de kerkprovincie. Eigenlijk is het samen bidden als 
gemeenschap van geroepenen reeds een eerste antwoord op de roepstem van de 
Heer, die ons het eerst heeft liefgehad en blijft liefhebben.’’ 

• Lees voor meer informatie: ‘Nationale Roepingenweek’ in Nederland  

Bron: Bisdom Rotterdam; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken 

http://www.hjobse-uitvaart.nl/
https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/inspiratie-nieuws/nationale-roepingenweek-in-nederland


 

Regiotraining Marriage Course 
Op donderdag 7 november organiseert Alpha Nederland een regiotraining over de 

Marriage Course in Middelburg. Geïnteresseerde echtparen, lang of kort 

getrouwd, zijn van harte welkom. 

 

Wat is de Marriage Course? 

Tijdens zeven avonden uit volg je als stel de Marriage Course. Na een etentje aan een 

tafel voor twee kijk je naar een DVD of een spreker die een laagdrempelige en 

praktische inleiding geven op het thema van de avond. Er zijn zeven thema’s, 

waaronder ‘conflicten oplossen’, ‘vergeving’, ‘communicatie’ en ‘omgaan met 

(schoon)familie’. 

 

Na de inleiding op het thema, spreek je met je partner verder over het thema. Hiervoor 

gebruik je het werkboekje met gespreksoefeningen en opdrachtjes. 

,,De Marriage Course heeft onze relatie gered. We waren elkaar uit het oog 

verloren en genieten nu weer van elkaar en van wat we samen hebben. Ik raad 

het iedereen aan!’’ 

– deelnemer Marriage Course 

 

Waarom zou u naar een regiotraining komen? 

Om meer te ontdekken van de Marriage Course én om te verkennen of jullie parochie 

gebaat is bij het organiseren van een Marriage Course, bent u van harte uitgenodigd. 

Wat kunt u verwachten? 

-         Stilstaan bij de uitdaging van gezonde relaties en huwelijken anno 2019 en de 

rol van de kerk in   het ondersteunen van relaties 

-         Kennismaking met het concept Marriage Course 

-         Concreet aan de slag: ‘Hoe zou de Marriage Course er in uw parochie uit 

kunnen zien?’ 

 

Praktisch 

Deze regiotraining duurt van 19.15-22.00 en wordt gehouden in de Ontmoetingskerk, 

Oosterscheldestraat 1 in Middelburg. 

 

Aanmelden 

U kunt zich aanmelden via: alphanederland.org/evenementen . 

 

 

 

 

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

 

 

https://www.alphanederland.org/evenementen/


 

 
 

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 

Gedoopt 

Xavi Joël Davidse op 3 november 2019 (H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg) 

Ethan Dushmantha Kalugodage op 10 november 2019 in de Onze Lieve Vrouwekerk in 

Vlissingen) 

 
 

In deze rubriek worden uitsluitend gebeurtenissen opgenomen, die bij de parochie bekend zijn. De 

redactionele verantwoordelijkheid is niet op deze rubriek van toepassing! 

 



 

  
  
 

 
 
 

De voorbereidingen voor Actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Met het 

thema ‘Geef voor je kerk!’ wordt voortgeborduurd op het thema van vorig jaar.  
Natuurlijk is het van belang dat je geeft om je kerk, maar het geven aan je kerk is 
even hard nodig. 
 

Ook in de kerk dient de verwarming te werken en de lampen te branden. 
Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk 
voor de kerk. Vandaar dat we elk jaar onze parochianen om een vrijwillige 
bijdrage vragen. Een noodzakelijk verzoek, want de inkomsten uit 
Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze parochie.  

 
Kort na nieuwjaar ontvangt u daarom een brief met het 
verzoek om bij te dragen. We hopen dan ook dat we 
weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage 
kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en 
nieuwe plannen maken. In 2019 konden we de 
lopende zaken betalen uit uw bijdragen, maar we 
hielden niks over. 
 
In 2020 zullen we enkele extra dingen moeten doen, 
zoals groot onderhoud in Middelburg en de 
herinrichting in Vlissingen. 
 
Uw bijdrage is heel erg hard nodig als we niet letterlijk  
in kou en regen willen komen te staan. 

 
U kunt uw bijdrage overmaken naar rekening: 

Voor Middelburg: NL42INGB 0000658670 
voor Vlissingen: NL28INGB 0008033929 

 
 
Helpt u mee? 

Op dit moment zijn vrijwilligers druk in de weer met de 
voorbereidingen voor Actie Kerkbalans.  
Wanneer we mensen extra nodig hebben, dan zullen we wellicht 
ook op u een beroep doen, hopelijk niet tevergeefs. 
 
 



 

 

Oecumenische herdenking 75 jaar bevrijding 
Het Stadspastoraat van de Nieuwe Kerkgemeente in Middelburg organiseert de 
Oecumenische herdenking van 75 jaar bevrijding deze herdenking in nauwe 
samenwerking met de Raad van Kerken, de Rooms Katholieke parochie, de synagoge, 
de Waalse gemeente, de Koorkerkgemeenschap en het Coventry Beraad Middelburg. 
 

 
 
Het is 75 jaar geleden dat Walcheren werd bevrijd van de Duitse bezetting, nadat het 
eiland onder water werd gezet. Een blij en mooi moment, maar ook een moment om de 
schouders onder de wederopbouw te zetten. Dat doen we in dankbaarheid en met een 
scherp oog voor de toekomst. We kijken terug en vooral vooruit. Samen. Want als er 
een ding is dat bijblijft dan is het wel dat wanneer je samen een prestatie moet leveren, 
dat ook lukt. Er wordt op deze herdenking gezongen, herinneringen aan de bevrijding 
opgehaald, muziek gemaakt en er wordt gebeden. 
 
Bijzonderheden 
Lezingen en gebeden: Neeltje van Doorn, Harm Verbeek, Tom Lijftogt 
Muzikale medewerking: Martin van der Bent, orgel, Marinke & Marit Vollenberg, Luuc  

Smit, zang 
Ooggetuigen:  mevrouw F. Verstraeten-Pieterse en de heer E. Flipse. 
 
 
De herdenking begint om 16.00 uur in de Nieuwe Kerk. De kerk is geopend vanaf 
15.15 uur U bent van harte welkom!



 

  
 

 
 
 
 

Jan van Oers neemt afscheid van het bestuur van Caritas 
Tijdens de bestuursvergadering van de parochiële Caritas instelling van de 
Norbertusparochie in Roosendaal was er een speciaal agendapunt. 
 
Emeritus-priester Jan van Oers, die enige tijd geleden afscheid nam van de 
toeristenkerk in Zoutelande, had om een extra agenda punt verzocht. Hij zou namelijk 
speciaal komen om zijn ontslag aan te bieden, zo had hij vooraf aangegeven aan de 
voorzitter.  Pastor Van Oers is inmiddels 80 jaar en acht het moment gekomen om het 
rustiger aan te doen. 
 
In 2007 werd hij bestuurslid van de Caritas van de Emmaüsparochie. In 2010 ging hij in 
de gefuseerde Caritas van de Sint Norbertusparochie verder tot 2014. In verband met 
het bereiken van de 75-jarige leeftijd mocht hij niet aanblijven als bestuurslid. Maar 
daarom niet getreurd. Op verzoek van het toenmalige bestuur bleef hij verbonden als 
adviseur. Tot 23 oktober van dit jaar dus, toen verliet hij definitief het Caritasbestuur. De 
voorzitter, Hans van Nispen, dankte in zijn afscheidswoord de heer Jan van Oers voor 
zijn grote verdienste voor de PCI van onze parochie. Namens dit bestuur bood hij hem 
een blijvende herinnering aan, waarna er onder het genot van een hapje en drankje nog 
oude verhalen werden opgediept.  
  
      

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rome-Reformatieberaad geeft brochure over rechtvaardiging 
en heiliging uit 

,,Protestantse en Rooms-Katholieke christenen delen veel. We delen de 

overtuiging dat we geraakt en gezonden zijn. En we delen het verlangen om goed 
te leven als mensen van geloof.’’ Dat staat in een nieuwe brochure met de titel 
‘Geraakt en Gezonden’ van het Rome-Reformatieberaad. 
 
Bij gelegenheid van Hervormingsdag en Allerheiligen publiceerde het Rome-
Reformatieberaad van de Protestantse en Rooms-Katholieke Kerk een brochure voor 
persoonlijke reflectie en ter bevordering van het gesprek over leven en geloof in 
parochie en gemeente. Deze nieuwe tekst is de vrucht van een gezamenlijke studiedag 
over de thema’s rechtvaardiging en heiliging. 
 
Het Rome-Reformatieberaad van de Protestantse en Rooms-Katholieke Kerk werd in 
2015 opgericht ten behoeve van de oecumenische herdenking van de Reformatie. Het 
beraad bespreekt onderwerpen die in de oecumenische dialogen tussen de kerken aan 
de orde zijn en biedt daarover impulsteksten aan voor persoonlijke reflectie en 
bespreking in gemeente en parochie. 
 
Leden van het beraad 
De leden van het beraad zijn mgr. Hans 
van den Hende, bisschop van 
Rotterdam; mgr. Gerard de Korte, 
bisschop van ’s Hertogenbosch; ds. 
René de Reuver, scriba van de 
Protestantse Kerk in Nederland; 

 ds. Andreas Wöhle, president van de 
Evangelisch-Lutherse Synode in de 
Protestantse Kerk in Nederland; ds. 
Nynke Dijkstra, beleidsmedewerker 
scriba PKN, Geert van Dartel, secretaris 
Katholieke Vereniging voor Oecumene. 

 
Bestellen 
Gedrukte exemplaren kunnen per e-mail á € 0,25 per stuk plus verzendkosten besteld 
worden via secretariaat@oecumene.nl 
De digitale versie van deze brochure kan hieronder gratis gedownload worden. 

Download de brochure hier. 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

mailto:secretariaat@oecumene.nl
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2019/10/Brochure-WEB_Opmaak-1.pdf


 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
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. 



 

 
,,Terroristen kennen alleen een Christen’’ 

Oecumene is een kostbare gave aan én opdracht aan de kerken in de 21e 

eeuw. Sinds het midden van de 20e eeuw is in de verhoudingen tussen de 
grote en kleine christelijke kerken en stromingen veel ten goede veranderd. 
Maar we zijn er nog niet. Oecumene is nog steeds een opdracht die zeer de 
moeite waard is en die als het er op aankomt veel vraagt en kan kosten. 

 
Op veel plaatsen in de wereld hebben christenen te kampen met vervolging en 
geweld. Paus Franciscus stelt dit regelmatig aan de orde bij ontmoetingen en in 
toespraken. Bij een ontmoeting in 2016 met andere kerken zei hij: ,,Wanneer 
terroristen of wereldmachten christelijke minderheden of Christenen vervolgen (…) 
vragen zij niet: ben je luthers? orthodox? katholiek? hervormd? van de 
pinksterbeweging? Nee. Voor hen ben je Christen. Zij herkennen alleen een 
Christen.’’ 
 
In het door oorlog verscheurde Syrië 
was pater Frans van der Lugt sj. voor 
velen een lichtend voorbeeld van 
geestelijke vrijheid en vriendschap 
over de grenzen van kerken en 
godsdiensten heen. 
Vanwege de liefde voor de ander bleef 
hij in Homs, langer dan menselijker-
wijze verantwoord was. In het artikel 
‘De weg zelf’ schreef hij: ,,We vinden 
deze liefde het meeste in de houding 
van Christus ten opzichte van de 
mensen die hem wilden doden. Hij 
veroordeelt niet, hij koestert geen wrok 
en hij neemt geen wraak, maar met 
innerlijke vrijheid deelt hij met hen in 
de pijn die aanwezig is in de diepten 
van hun kwaad en dompelt hij hen 
onder in het licht van zijn genegenheid. 

Want alleen dit licht kan de duisternis 
van het kwaad in hun zielen verjagen.’’ 
 

 
 
 
Op Willibrordzondag wordt in de parochies gecollecteerd voor het werk van de 
Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord. Ze zet zich in door 
middel van ontmoetingen, lezingen, gezamenlijk gebed, dialoog, studie en uitwisseling 
voor de groei en de verdieping van de eensgezindheid en samenwerking tussen 
christenen en kerken uit het westers en het oosters christendom. 
 
Collecte 
De vereniging ontvangt geen subsidies en is voor haar bestaan geheel afhankelijk van 
bijdragen van leden, donateurs, parochies, religieuzen en fondsen. In het weekend van 
9 en 10 november wordt een collecte gehouden voor dit werk. 
 
Op de website www.oecumene.nl vindt u meer informatie over de Katholieke 
Vereniging voor Oecumene. 
 
 

http://www.oecumene.nl/


 

 

 

 

 
 
 
 
Feestelijke middag bruidsparen en jonggehuwden 

Bruidsparen en jonggehuwdendag: Geloof in je huwelijk! Je bent je aan het 

voorbereiden op je huwelijk of bent net een paar jaar getrouwd. 
 
Graag nodigen we je uit voor deze feestelijke middag met inhoud op zaterdag 16 
november 2019 van 13.00 uur tot 16.00 uur St. Josephstraat 2, 4702 CW Roosendaal. 

 
Meer informatie en kosten 
Voor meer informatie over het programma en de kosten: 
https://sintfranciscuscentrum.nl/gezinspastoraat/bruidsparen-en-jonggehuwdendag-
geloof-in-je-huwelijk 
 
 

Bron: nieuwsbrief vicariaat Middelburg; redactionele bewerking: Peter Vrancken 
 
 
 

https://sintfranciscuscentrum.nl/gezinspastoraat/bruidsparen-en-jonggehuwdendag-geloof-in-je-huwelijk
https://sintfranciscuscentrum.nl/gezinspastoraat/bruidsparen-en-jonggehuwdendag-geloof-in-je-huwelijk


 

Conferentie ‘De missionaire parochie  -Als God renoveert- 

Op 24 en 25 maart 2020 wordt de landelijke conferentie ‘De Missionaire 

parochie – Als God renoveert’ gehouden in Oudenbosch. Hiervoor komt de 
Canadese priester James Mallon, auteur van het boek ‘Als God renoveert’, voor 
het eerst naar Nederland. 
 
Het doel van deze conferentie is om parochies in Nederland en Vlaanderen te 
inspireren en te ondersteunen bij het vormgeven van een missionaire parochie. Een 
belangrijke sleutel in het boek van Mallon is, om mensen te helpen om ‘missionaire 
leerlingen’ van Jezus Christus te worden: niet alleen binnen in de eigen gemeenschap, 
maar ook daarbuiten. Dit betekent voor de meeste parochies een cultuuromslag. 
 
Website en Facebook 
Op de website missionaireparochie.nl wordt aan de hand van interviews, veelgestelde 
vragen, tips en voorbeelden ingegaan op het missionaire wezen van de Kerk. Ook 
kunnen belangstellenden zich inschrijven voor het tweedaagse programma en op de 
hoogte blijven van het laatste nieuws over de conferentie. Op de Facebookpagina zijn 
interview-video’s te bekijken en kunnen berichten worden gedeeld.  
 
‘Ga als groep’ 
De organisatie benadrukt dat de conferentie het meest vruchtbaar zal zijn als er vanuit 
parochies groepsgewijs wordt deelgenomen. Met 10 tips kunnen groepen en mensen 
zich voorbereiden op de conferentie. Voor inschrijvingen vóór 12 januari 2020 geldt een 
vroegboekkorting.  
 
De conferentie is nadrukkelijk bedoeld voor het gehele Nederlandse taalgebied, voor 
allen die ernaar verlangen om met hun parochie een weg in te slaan naar een 
missionaire parochie of de missionaire weg die zij zijn ingeslagen in hun parochie 
verder willen uitbouwen. Alle betrokken parochianen en vrijwilligers in de parochie en 
alle bisschoppen, priesters, diakens, pastoraal werkers en werksters, catechisten, 
pastoraal assistenten uit heel Nederland en Vlaanderen zijn van harte uitgenodigd om 
deel te nemen aan deze conferentie. Ook leden en belangstellenden bij nieuwe 
bewegingen en gemeenschappen in de Kerk worden van harte aangemoedigd om deel 
te nemen aan de conferentie. Dat geldt ook voor jongeren, voor wie een kortingstarief 
geldt voor deelname aan deze conferentie. 
 
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. De Nederlandse vertaling van het boek: ‘Als God 
renoveert’ is begin 2019 door Adveniat uitgegeven. Intussen ligt er een vierde druk in de 
boekhandel. Als God renoveert gaat in op prangende vragen van parochies wereldwijd 
hoe kansrijk te werken aan bloeiende missionaire geloofsgemeenschappen. 
 
Praktische informatie 
Het tweedaagse programma op 24 en 25 maart 2020 zal in en om de basiliek H.H. 
Agatha en Barbara te Oudenbosch (Noord-Brabant) worden gehouden. Inchecken kan 
al op maandagavond 23 maart. Actuele programma-informatie staat op de website 
www.missionaireparochie.nl 
 
 

https://missionaireparochie.nl/
https://www.facebook.com/missionaireparochie/
http://www.missionaireparochie.nl/
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Reageren op een artikel? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

 

 

 
 
 
■ 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 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 las er vorige week meer over in deze 
nieuwsbrief. 

 
 
■ Zondag 10 november (16.00 uur) 

Oecumenische herdenking van 75 jaar bevrijding in de koorkerk in Middelburg. De 
organisatie is in handen van de Nieuwe Kerkgemeente in Middelburg organiseert de 
Oecumenische herdenking van 75 jaar bevrijding deze herdenking in nauwe 
samenwerking met de Raad van Kerken, de Rooms Katholieke parochie, de 
synagoge, de Waalse gemeente, de Koorkerkgemeenschap en het Coventry Beraad 
Middelburg. 

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

 
Troost gaat niet over advies krijgen, 

maar over verbinding ervaren!! 
 

(Hella van der Wijst, TV-presentatrice) 



 

 

 

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 
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NL42 INGB 0000 6586 70 
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t.n.v. H. Maria Parochie 
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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. 
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