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Mini-symposium ‘Op weg naar een dementievriendelijke 
geloofsgemeenschap’ 

Op 28 november a.s. is dit bijzondere mini-symposium in de Sint Josephkerk, 

Sint Josephstraat 4 in Roosendaal. Iedereen is welkom hier aan deel te nemen. 
 
Programma 
19.15 uur Inloop 
19.30 uur Verwelkoming en korte introductie (pastoraal werkster Petra Versnel) 
19.35 uur Geloof, zingeving en dementie (dr. Madeleine Timmerman) 
20.15 uur Ludiek intermezzo (Ida Verbiest en Marga Koster, Odensehuis) 
20.25 uur Onderweg naar een dementievriendelijke kerk (ds. Annemarie Roding–

Schilt) 
21.05 uur Ludiek intermezzo (Ida Verbiest en Marga Koster, Odensehuis) 
21.15 uur Uitreiking certificaten 
 
Dr. Madeleine Timmerman geeft door heel Nederland en Vlaanderen lezingen en 
scholingen op het gebied van zorg, ethiek en dementie. Vanaf september 2011 is zij 
daarnaast werkzaam bij Stichting Groenhuysen te Roosendaal. Als geestelijk verzorger 
is ze verbonden aan hospice Roosdonck en aan locaties waar ouderen wonen en zorg 
krijgen en/of behandeld worden. 
 
Ds. Annemarie Roding-Schilt is predikant en geestelijk verzorger in verpleeghuis 
Grootenhoek en woonvorm Dierenriem in Hellevoetsluis. Zij is de auteur van het boek 
‘De dementie-vriendelijke kerk. Geestelijk zorg bieden aan dementerende leden van de 
geloofsgemeenschap’. 
 
Graag vooraf aanmelden: 
Met het oog op de catering is het fijn om vooraf te weten hoeveel mensen er aan dit 
mini-symposium deelnemen. U kunt zich aanmelden: telefonisch: 0165-53 46 67 of via 
de mail: senioren-zuid@sintnorbertusparochie.nl 

 
Bron: nieuwsbrief Vicariaat Middelburg 

mailto:senioren-zuid@sintnorbertusparochie.nl


 

Corry Lindenberg-Klijn overleden 

Vorige week donderdag is Corry Lindenberg-Klijn overleden. Corry die met 

zoveel plezier en liefde één keer in de maand op zaterdag de bewoners van Zorg-
centrum Ter Reede in Vlissingen ophaalde om de R.K. viering bij te kunnen 
wonen en ze ook weer terugbracht naar hun appartement. Corry werd 91 jaar. 
 
 
Tekst: Jeannette Vrancken 
 
 
Het is zr. Petronilla geweest, die Corry Lindenberg samen met Marja Dobbelaer in  
maart 2004 ‘gestrikt’ had om te komen helpen in Ter Reede, nadat enkele dames zich 
hadden teruggetrokken. Gezellig vond  Corry dit om te doen, zij voelde zich thuis tussen 
de anderen leden van de werkgroep Ter Reede. 
 
 

 

Foto: Gemengd koor Onze Lieve Vrouwe-
kerk 

 
 
 

Na bijna 22 jaar was zij genoodzaakt om 
deze taak neer te leggen. Haar 
echtgenoot Piet was ziekelijk en had 
haar aandacht nodig. Piet kon haar ook 
niet meer ophalen na haar werkzaam-
heden in Ter Reede en dan moest 
Corry, die ook al op hoge leeftijd was, 
met de bus terug. Dat alles werd haar te 
zwaar. 
 
Tijdens het gezellige jaarlijkse ‘uitje’ van 
Ter Reede in september 2016 werd er in 
het restaurant afscheid van haar 
genomen.

Gemengd koor
Corry was echter niet alleen actief in Ter Reede, ook zong zij al vanaf 1987 in het 
gemengd koor van de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. Ook daar was zij een zeer 
trouw lid en liet zelden verstek gaan. En als zij een keer niet hoefde te zingen, dan zat 
zij trouw in de kerk en volgde de viering vanuit de andere kant gezien. 
 
Gezellig vond zij het om mee te gaan als er op een andere locatie gezongen moest 
worden, zoals bijvoorbeeld in een strandkerk. Corry was een graag geziene vrouw die 
onopvallend  aanwezig was tussen de andere koorleden. Tot twee maanden geleden 
stond zij nog tussen de andere koorleden, maar na het bericht dat zij ongeneeslijk ziek 
was moest zij noodgedwongen stoppen. 
 
Op donderdag 7 november 2019 overleed Corry Lindenberg-Klijn. Op maandagavond 
11 november kregen wij de mededeling dat ook haar echtgenoot Piet op 92-jarige 
leeftijd was overleden. Moge zij samen rusten in Vrede. 
 
 



 

Voetbalsuccessen 
Echtgenoot Piet was een bekende in de Zeeuwse voetbalwereld. Zelf was hij ooit 
profvoetballer bij RBC en later succesvol trainer bij onder meer Middelburg, dat in de 
zestiger jaren onder zijn leiding maar liefst driemaal amateurkampioen van Nederland 
werd. 
 
Uitvaart 
De uitvaart van beiden was gisteren, donderdag 14 november, in de Onze Lieve 
Vrouwekerk in Vlissingen. Aansluitend heeft de crematie in kleine kring in Middelburg 
plaatsgevonden. 
 

 
 
 

Prachtig uitstapje voor ouderen van Caritas 

In de maand oktober collecteerde Caritas in Vlissingen en Middelburg voor een 

uitstapje met eenzame ouderen uit onze parochie en ouderen die daar zelf geen 
mogelijkheden voor hebben. Dat uitstapje vond plaats op zaterdagmiddag 2 
november jl. en een van de deelnemers schreef er het volgende over. 
 
Het was een heel leuke zaterdagmiddag. Met 5 dames, plus mevrouw Kouwenhoven 
(de voorzitter van Caritas) en de Chauffeur zijn we via de Oosterscheldekering naar 
Schouwen-Duiveland gereden. Waar onderweg iets bijzonders te vertellen viel kwam de 
chauffeur ook als gids in actie. 
 
Op Schouwen zijn we haar Renesse gereden om een bezoek aan het Blikkenmuseum 
te brengen. De beheerster had in de loop der jaren wel vierduizend blikken en blikjes 
verzameld en wist er ook veel bij te vertellen. 
 
Na dat bezoek zijn we in Burgh-Haamstede wat gaan drinken. Op de terugweg zijn we 
nog tot bij het Topshuis gereden en naar de sluis. Om zes uur was ik weer terug in 
Middelburg. 
 

's Morgens goot het, maar toen de tocht begon was het droog en regende het pas weer 
toen wij vlak bij Middelburg kwamen. 
 
Al met al een zeer geslaagde dag, waar ik nog een tijd op kan teren. 
 
 

 



 

H. Maria Parochie Walcheren 
Correspondentieadres: Lombardstraat 1, 4331 AA  Middelburg 
Website: www.rkwalcheren.nl 
e-mail: secretaris@rkwalcheren.nl 

 
 
 
Beste parochianen, 
 
Hierbij nodigen het parochiebestuur van de H. Maria Parochie Walcheren en het 
pastoresteam van het Samenwerkingsverband Boven de Schelde u uit voor het 
bijwonen van een informatiebijeenkomst over het ‘Parochieplan Boven de Schelde 
2019-2022’, met als ondertitel ‘De bakens verzetten’. Er worden twee informatie-
bijeenkomsten gehouden op: 
 

• woensdag 4 december aanvang 19.30 uur, in de dagkapel van de H.H Petrus en 
Pauluskerk in Middelburg 

• woensdag 11 december aanvang 19.30 uur, in de Emmanuelkapel van de Onze 
Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. 

 
Sinds 2017 is er gewerkt aan het parochieplan. Afgelopen voorjaar is het voltooide plan, 
‘Parochieplan Boven de Schelde 2019 – 2022’, met het verzoek ,om instemming 
daarmee, aangeboden aan onze bisschop. 
 
In zijn brief van 22 oktober 2019 heeft bisschop Mgr. dr. J. Liesen ons zijn bevindingen 
meegedeeld. 
 
Tijdens bovenstaande informatiebijeenkomsten willen wij het parochieplan en de 
zienswijze van de bisschop hierop met u delen en met u in gesprek gaan over de te 
nemen stappen in de komende jaren. De aanbevelingen van de bisschop leest u op de 
volgende pagina van deze nieuwsbrief. 
 
Het ‘Parochieplan Boven de Schelde 2019-2022’ en de brief van de bisschop van 22 
oktober 2019 staan vanaf uiterlijk maandag 18 november a.s. op de website van onze 
parochie (www.rkwalcheren.nl) 
 
Wilt u zo vriendelijk zijn via de parochiesecretariaten van Middelburg 
(secretariaat.middelbur@rkwalcheren.nl; tel. 0118 – 612 860) of Vlissingen 
(secretatiaat.vlissingen@rkwalcheren.nl; tel 0118 – 412 247) te laten weten op welke 
avond u de bijeenkomst wilt bijwonen. Dit in verband met de catering. 
 
Graag hopen wij u op één van de beide informatiebijeenkomsten te ontmoeten. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Namens het parochiebestuur van de H. Maria Parochie Walcheren en het pastoresteam 
van het Samenwerkingsverband Boven de Schelde 
 
Fons van Hees, pastoor 
Hans Hendrix, lid van het parochiebestuur 
 
 

http://www.rkwalcheren.nl/
mailto:secretariaat.middelbur@rkwalcheren.nl
mailto:secretatiaat.vlissingen@rkwalcheren.nl


 

Parochieplan Boven de Schelde 2019 -2022 
 

Bijlage 5:Aanbevelingen 
 
 

naar aanleiding van het gesprek met (d.d. 23 september 2019) en de brief (d.d. 22 
oktober 2019) van bisschop J. Liesen 

 
1. Eucharistievieringen in de Heilige Pater Damiaanparochie in de kerken (niet 

zijnde de parochiekerk) laten rouleren. De bisschop dringt erop aan maximaal 
ruimte te scheppen voor de viering van de eucharistie. 

2. In de Heilige Maria Parochie Walcheren de aanvangstijden van de 
zondagvieringen zodanig aanpassen, dat één priester in beide kerken eucharistie 
kan vieren. 

3. Stimuleren van 'parochievernieuwing' door gericht aanbod van Alphacursus. 

4. Sacramentencatechese (rond doop, eerste communie, vormsel en huwelijk) 
concentreren op de zondag en aanbieden in relatie tot de viering van de 
eucharistie. 

5. In de Heilige Maria Parochie Walcheren volharden in het herinrichten van de 
Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. 

6. In de Heilige Pater Damiaanparochie vóór 2022 keuzes voorleggen aan de 
bisschop inzake (her)bestemming van kerkgebouwen. 

7. Bezien of en in hoeverre het vrijwilligersbeleid van de Heilige Maria Parochie 
Walcheren kan worden overgenomen door de Heilige Pater Damiaanparochie. 

8. Sterker hierin opnemen, dat vrijwilligerswerk wordt gedaan als uiting van geloof. 
(Anders geformuleerd: meer nadruk leggen op inspiratie, minder op organisatie.) 

9. Vanwege afnemend aantal vrijwilligers keuzes maken met betrekking tot de 
parochiële activiteiten. 

10. In de Heilige Pater Damiaanparochie de uitgaven voor overig personeel en 
programmakosten terugbrengen naar een meer aanvaardbaar niveau. 

 
  
 
 

 
 
 
 

Jubileum René Heinrichs: nu het juiste bankrekeningnummer 

In onze nieuwsbrief van vorige week hebben we aandacht besteed aan het 

naderende 40-jarig jubileum van aalmoezenier b.d. René Heinrichs. In dat verhaal 
blijkt, zo schreef een oplettende lezeres ons, een onjuist bankrekeningnummer  te 
zijn vermeld voor lezers, die René bij gelegenheid van zijn jubileum een cadeau 
willen aanbieden. 
 
Een gift kan gestort worden op het rekeningnummer van de Stichting Vriendenkring 
pelgrimsrefuge Nos Repos: NL67 Rabo 0135 5167 73. Deze stichting is door de 
belastingdienst erkend als Anbi. Giften aan deze stichting zijn derhalve, binnen de 
daarvoor geldende fiscale regels, aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. 
 
Onze excuses voor de gemaakte fout. 
 



 

Roepingenvenster: ‘Gedoopt en gezonden’ 

Op zondag 3 november 2019 kwam de Gebedskring voor Roepingen bij elkaar 

in de Heilige Antoniuskathedraal te Breda. Het werd een bijeenkomst waar diaken 
Vincent de Haas en pastoor Richard Lobo van de H. Augustinusparochie 
getuigden van hun roeping en de aanwezigen baden voor roepingen. Na de 
getuigenissen baden de deelnemers de vespers. 
 
Pastoor Richard Lobo is afkomstig uit het zuiden van India en sinds 2011 in Nederland. 
Twee jaar geleden kwam hij het team in Breda versterken. Zijn familie is enkele eeuwen 
geleden door Portugese missionarissen tot het katholicisme bekeerd. Hij heeft twee 
broers die ook priester zijn. Als kind bezocht hij dagelijks de kerk. Zo kwam hij in 
contact met priesters en zusters. ,,Hun toewijding aan Jezus Christus en de mensen 
heeft mij geraakt,’’ vertelde hij. Toen hij vijftien jaar was zat zijn oudere broer op het 
seminarie. ,,Zijn voorbeeld en gebed hebben mij geholpen de stap naar het seminarie te 
zetten. U heeft mij hierheen gebracht. Doe met mij wat u nodig vindt.” Als God mij 
geroepen heeft, zal God mij ook de weg wijzen.’’ 
 
Na een roepingenkamp koos Richard voor de Sociëteit van het Goddelijk Woord 
(Societas Verbi Divini). Achter zijn naam zie je daarom vaak de afkorting SVD staan. Na 
pittige studies in andere delen van India besloot hij verder te gaan. Het voordeel van 
deze fase was dat hij kennis maakte met andere culturen en stammen in het 
multiculturele India. Toen hij eenmaal zijn eeuwige professie had afgelegd en voor de 
priesterwijding stond, koos Richard ervoor in Nederland te gaan werken. Op 21 
november 2011 landde pater Lobo in Nederland. 
 
Na zijn taalstudie ging hij aan de slag in Den Haag. Daar werkte hij met veel vreugde. 
Hij geeft toe dat hij het moeilijk vond om in 2017 naar Breda te gaan. Pater Lobo: ,,Ik 
zoek naar wegen om de mooie dingen die ik ervaar met anderen te delen. In mijn werk 
voel ik mij gesteund door een goede gemeenschap. Zowel het leven in de communiteit 
als het gebed zijn van belang voor mijn leven. Ik heb nooit gedacht dat de Geest mij 
naar Breda zou brengen. God wijst ons geleidelijk de weg. Ik geef me aan deze weg 
over en bid: U heeft mij hierheen gebracht. Doe met mij wat u nodig vindt.” Als God mij 
geroepen heeft, zal God mij ook de weg wijzen.’’ 
 
Diaken Vincent de Haas reflecteerde op het onlangs verschenen internationale 
document ‘Gedoopt en Gezonden’ en vertelde hoe hij ertoe gebracht werd om binnen 
de Kerk te gaan werken. Hieraan lag een concrete ervaring in de parochiekerk van zijn 
jeugd ten grondslag. Toen in de jaren zeventig van de vorige eeuw de kapelaan van zijn 
parochie werd overgeplaatst bleek dat er geen opvolger voor handen was. Destijds was 
De Haas acoliet in zijn parochiekerk. ,,Toen het nieuws bekend werd,’’ vertelt De Haas, 
,,keek ik tijdens de eucharistieviering de andere acoliet aan en zei: Wat nu?’’ Vincent 
besefte dat hij zich moest inzetten voor de Kerk en besloot in Amsterdam theologie te 
studeren aan de Katholieke Theologische Hogeschool. 
 
Bij hem is geleidelijk aan het besef ontstaan dat je niet alleen leerling van Jezus bent 
als je gedoopt bent maar wanneer je je realiseert dat je een zending hebt. Bij het 
ontdekken van je zending moet je je laten leiden door de heilige Geest. 

Bron: Bisdom Breda; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 
 
 

https://www.bisdomvanbreda.nl/nieuws/oktober-2019-buitengewone-missiemaand/
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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 

Cornelia Petronella (Corry) Lindenberg-Klijn op 7 november 2019 

Piet Lindenberg op 10 november 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! 

 



 

 
 

Derde Etty Hillesum Lezing 

Dit jaar is het 76 jaar geleden dat de in Middelburg geboren Etty Hillesum op 10 

september 1943 aankwam in het  vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau. Het 

betekende het einde van haar korte leven. Haar overlijdensdatum is volgens het 

Rode Kruis 30 november 1943. 

 

Om haar te herdenken en om aandacht te geven aan haar waardevolle nalatenschap 

organiseert het Etty Hillesum Onderzoekscentrum sinds 2017 jaarlijks rond haar 

sterfdag de Etty Hillesum Lezing. 

 

Dit jaar zal de lezing gehouden worden door Ronny Naftaniel onder de titel ‘Het eeuwig 

antisemitisme en het Joodse antwoord daarop’. De heer Naftaniel is oud-directeur van 

het CIDI, het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël in Den Haag. 

 

Tevens zal tijdens deze middag het eerste exemplaar van The Lasting Significance of 

Etty Hillesum’s Writings worden uitgereikt aan Prof. dr. Bert van den Brink, Dean van 

University College Roosevelt. Deze bundel bestaat uit verschillende bijdragen van 

onderzoekers die hebben deelgenomen aan het Derde Etty Hillesum Congres dat in 

Middelburg in september 2018 heeft plaatsgevonden. 

 

De middag zal muzikaal worden opgeluisterd door fluitiste Janneke Verspagen. Zij zal 

enkele Miniaturen van de Nederlandse componist Bernhard van den Sigtenhorst 

Meyer (1888-1953) spelen. 

 

Iedereen is van harte welkom, de toegang is gratis. Vooraf graag aanmelden via: 

info@ehoc.nl. Wij hopen velen op donderdag 28 november te mogen begroeten. 

 

 

Programma 

15.00  Inloop 

15.30  Openingswoord 

15.35  Toespraak Lotte Bergen (directeur Etty Hillesum Onderzoekscentrum) 

15.45  Janneke Verspagen 

15.50  Lezing door Ronny Naftaniel 

16.30  Janneke Verspagen 

16.35  Boekpresentatie 

16.40  Afsluiting en receptie 

17.00  Einde 

Donderdag 28 november 2019 

Burgerzaal van het oude, monumentale stadhuis aan de Markt in Middelburg 

mailto:info@ehoc.nl


 

Franciscaanse kloosterweekenden 2020 

De data voor de kloosterweekenden van 2020 zijn bekend! 

 
Tijdens een kloosterweekend verblijf je in een franciscaans klooster en leef je mee op 
het ritme van de broeders of zusters. Tussen de gebeden en maaltijden door maak je 
onder begeleiding van twee personen kennis met, of verdiep je je in het leven van 
Franciscus en Clara van Assisi. Het ruime aanbod aan klooster-weekenden is verdeeld 
in kennismakings- en themaweekenden. 

 

 
 

Kennismakingsweekenden 
- 27 tot en met 29 maart 2020 
- 9 tot en met 11 oktober 2020 
 
Themaweekenden 
- 14 tot en met 16 februari 2020 met als thema 'Clara' 
- 22 tot en met 24 mei 2020 met als thema 'Zoeken naar God' 
- 5 tot en met 7 juni 2020 met als thema 'Schepping' 
- 25 tot en met 27 september 2020 met als thema 'Vrede' 
- 20 tot en met 22 november 2020 met als thema 'Eenvoud' 
- 11 tot en met 13 december 2020 met als thema 'Verbondenheid' 
 
Tijd  Vrijdagmiddag 17.00 uur tot en met zondagmiddag 14.30 uur 
Locaties Kloosters in Megen en Nijmegen. De locatie varieert per weekend 
Inschrijven Kloosterweekend.nl@gmail.com 
Kosten de deelnemersbijdrage varieert en is afhankelijk van het netto-inkomen. 

` € 65,- bij een inkomen tot € 1.000,-, 
€ 100,- bij een inkomen tot € 1.500,-, 
€ 130,- voor hogere inkomens. 
De prijzen zijn inclusief overnachting, alle maaltijden en begeleiding. 

 
Meer informatie: https://www.franciscaansebeweging.nl/kloosterweekenden 
 
 

mailto:Kloosterweekend.nl@gmail.com
https://www.franciscaansebeweging.nl/kloosterweekenden


 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

In onze nieuwsbrief leest u ook 
nieuws 

dat u nergens anders leest! 
 
 
 

 
 



 

Kerken besteden in 2018 bijna 90 miljoen in tijd en geld aan 
armoedebestrijding 

Kerken en diaconale organisaties dragen fors bij aan de bestrijding van 

armoede. Dat blijkt uit het armoedeonderzoek dat afgelopen vrijdag, 8 november,  
werd gepresenteerd in de Pauluskerk te Rotterdam door onder anderen bisschop 
De Korte. 
 
Kerken besteedden in 2018 40,7 miljoen euro aan binnenlandse 
armoedebestrijding. Reken je de uren mee die vrijwilligers vanuit kerken aan dit 
werk gaven, dan komt er nog eens 47,9 miljoen euro bij. In totaal gaat het om een 
bijdrage 88,6 miljoen euro. 
 
,,De getallen van dit jaar spreken boekdelen. De cijfers maken ook duidelijk dat de 
diaconale kracht van onze kerken nog steeds aanzienlijk is. Misschien nog belangrijker 
dan de materiële hulp is de diaconale ontmoeting. Iemand die de moeite neemt jou te 
bezoeken, die je erbij houdt, iemand die met je mee loopt’’, aldus mgr. De Korte in zijn 
toespraak bij de presentatie van het onderzoek aan staatssecretaris Tamara van Ark 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij overhandigde haar de uitkomsten samen 
met scriba ds. René de Reuver van de Protestantse Kerk in Nederland. 
 
Mgr. De Korte: ,,Duizenden kerkmensen maken door diaconie iedere dag het geloof van 
hun doopsel waar en stellen op talloze plaatsen concrete daden van compassie en 
naastenliefde.’’ In 2018 deden meer mensen een verzoek om hulp. In de top-10 van 
meest genoemde groepen die door kerken geholpen worden, vond sinds 2012 een 
verschuiving plaats. Stonden eerst ‘mensen zonder betaald werk’ bovenaan, nu zijn dat 
asielzoekers en vluchtelingen. ‘Mensen met een chronische ziekte’ en ‘gezinnen waarin 
één persoon betaald werkt’ worden veel vaker genoemd dan zeven jaar geleden. 

Redenen voor hulpvraag 
Schulden en een langdurig laag inkomen zijn de meest voorkomende redenen waarom 
mensen bij een kerk aankloppen. Andere redenen die kerken en diaconale organisaties 
noemen: vastlopen in loketten van instanties, last van ingewikkelde formulieren en 
terugvordering van teveel betaalde toeslagen. Bureaucratie als veroorzaker van de 
problematiek van armoede en schulden staat hoog in de ranglijst van genoemde 
problemen. De overheid is daarmee niet alleen armoedebestrijder maar ook 
veroorzaker van problemen. 
 
Advies voor de overheid 
Richting de overheid adviseren de kerken om fouten die mensen maken vanwege 
ingewikkelde regelingen of formulieren niet langer als ’fraude’ te bestempelen. Gelet op 
de specifieke problemen onder jongeren pleiten de onderzoekers voor het omhoog 
brengen van de jeugdregelingen van 18 naar 21 jaar. Ook pleiten zij ervoor dat de 
overheid meer aansluiting zoekt bij hulpinitiatieven vanuit de kerken. 
Het Onderzoek Armoede in Nederland is alweer de achtste editie van het driejaarlijkse 
onderzoek van kerken rondom armoedebestrijding. Aan het onderzoek, georganiseerd 
door het Knooppunt Kerken en Armoede, nemen de meeste Nederlandse 
kerkgenootschappen deel. 

Kijk hier voor het complete armoedeonderzoek 2019. 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2019/11/2019-Totaalrapportage-Armoede-in-Nederland-DEF.pdf


 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

  

Verdiepingsavond Matteüsevangelie 

Op dinsdag 26 november 2019 biedt pastor Wiel Hacking een avond aan, 

waarop hij ingaat op de evangelist Matteüs, die ons meeneemt in de 
evangelieverhalen van het liturgische A-jaar. 
 
De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die deel uitmaken van liturgische werkgroepen 
in de Heilige Pater Damiaanparochie en in de Heilige Maria Parochie Walcheren. Maar 
ook anderen die belangstelling hebben zijn welkom. 
 
In verband met de organisatie wordt gevraagd om jezelf (en anderen, liefst met e-
mailadres) op te geven via E wielhacking@gmail.com of telefonisch via nummer 06 – 
17 59 81 52. En mocht je mensen weten, die geïnteresseerd zijn maar geen uitnodiging 
hebben ontvangen, schroom niet hen te wijzen op dit aanbod. 
 
De avond zal beginnen om 19.30 uur en eindigen rond 21.30 uur. Plaats van 
samenkomst is de pastorie te Heinkenszand, Kerkdreef 4. 
 

Bron: nieuwsbrief Pater Damiaanparochie; redactionele bewerking: Peter Vrancken 
 

 
 
 
 

 
 
 

Vicariaten gaan gezamenlijke nieuwsbrief uitgeven 

De digitale nieuwsbrief van het Vicariaat Middelburg is een maandelijkse 

uitgave in afstemming met het Vicariaat Breda, die wordt verstuurd aan 
parochies, pastorale beroepskrachten en belangstellenden. 
 
De redacties van de nieuwsbrieven van het vicariaat Breda en die van het vicariaat 
Middelburg gaan de nieuwsbrieven met ingang van december van dit jaar samen-
voegen tot één gezamenlijke nieuwsbrief voor de beide vicariaten. 
 
Aanleiding voor dit besluit is dat veel berichtgeving al in beide nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Daarnaast meent de redactie dat specifieke berichtgeving uit één van de 
vicariaten ook voor een bredere groep lezers interessant kan zijn. Vanaf december 
2019 verschijnt het eerste nummer van de gezamenlijke nieuwsbrief. 
 
Bron: nieuwsbrief Vicariaat Middelburg; redactionele bewerking: Peter Vrancken 
 
 
 
 
 

 

Snel een viering op Walcheren zoeken? 

https://www.rkwalcheren.nl/vieringen/ 
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Videokanaal van de bisschoppen, katholiekleven.nl, doet 
parochies 50.000 magazines cadeau 

Het videokanaal van de Nederlandse bisschoppen Katholiekleven.nl brengt een 

magazine ‘vol geloof, hoop en liefde’ uit. In een oplage van 50.000 exemplaren 
wordt het blad de komende weken verspreid in de Nederlandse parochies. Het 
magazine is een cadeautje van de Nederlandse bisschoppen aan de gelovigen. 
Tijdens de vergadering van de bisschoppenconferentie op dinsdag 12 november 
reikte bisschop Liesen het eerste exemplaar van het blad uit aan een aantal 
parochievrijwilligers. 
 
,,Kerkelijke communicatie begint bij een persoonlijke relatie met Christus’’ 
,,De bisschoppen zijn Katholiekleven.nl in 2016 gestart als videokanaal om mensen via 
internet en YouTube te bereiken en zo op een nieuwe manier te communiceren’’, vertelt 
Mgr. Liesen. ,,Dat is ook de bedoeling van het blad. Dit wil mensen inspireren met 
aansprekende geloofsverhalen en Katholiekleven.nl verder bekend maken.’’ In een 
aanbeveling, achter in het magazine schrijft de bisschop: ,,Kerkelijke communicatie 
begint bij een persoonlijke relatie met Christus. Katholiekleven.nl laat op verschillende 
manieren zien hoe God door en voor mensen aan het werk is.’’ 
 
De vrijwilligers die het blad van Mgr. Liesen in ontvangst namen zijn gastvrouw in de 
parochie waar de vergadering van de bisschoppenconferentie plaatsvond. Elke week 
verwelkomen zij vele gasten in het parochiecentrum en elke maand ontvangen zij de 
bisschoppen voor hun vergadering. In hen bedankte Mgr. Liesen de vele kerkelijke 
vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor de geloofsgemeenschap: ,,U doet dit 
niet als hobby in uw vrije tijd. Het is meer dan vrijwilligheid. En het is ook meer dan het 
oppakken van taken die als vacature open vallen. U bent een ledemaat van het lichaam 
van Christus dat we samen met elkaar vormen. Iedereen heeft een roeping. Ik wil u 
bedanken voor uw inzet. In u willen we als bisschoppen alle gelovigen dit blad graag 
symbolisch aanbieden.’’ 
 
Alert te zijn op de kleine details van de liefde 
Dit eerste magazine wijst de lezer concrete wegen naar heiligheid. In het blad is een 
insert opgenomen met inspiratiekaarten van de acht zaligsprekingen die Jezus noemt in 
zijn Bergrede (Matteüs evangelie). Paus Franciscus noemt de zaligsprekingen de 
‘identiteitskaart’ van de christenen. De paus doet dat in zijn tekst over de roeping tot 
heiligheid in het dagelijks leven (‘Gaudete et exsultate’). Groeien in heiligheid kan door 
alert te zijn “op de kleine details van de liefde,” zegt de paus. De kaarten brengen dit 
met kleurrijke illustraties in beeld. In het magazine is er ook aandacht voor verschillende 
vrouwelijke heiligen die de kerkgeschiedenis kent. Zo maken de lezers kennis met 
maakt kennis met Scholastica, de zus van Benedictus, Monica, de moeder van 
Augustinus en Catharina van Zweden, de dochter van de heilige Birgitta van Zweden. 
 
De voormalige communicatieregisseur van het bisdom Breda, Daphne van Roosendaal, 
is hoofdredacteur van Katholiekleven.nl. Van Roosendaal: ,,We zijn blij dat we zo’n 
mooi blad hebben kunnen maken en dat de bisdommen en de Konferentie voor 
Nederlandse Religieuzen dit zo intensief verder verspreiden in de parochies en bij hun 
bijeenkomsten. Daar zijn we erg blij mee. We hopen dat het blad veel mensen weet te 
raken en dat het een goede kennismaking of verdere kennismaking met 
Katholiekleven.nl is.’’ 

Bron: Bisdom Breda; redactionele bewerking: Peter Vrancken 
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■ 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. 

 
 
 
■ Zondag 17 november 
 Werelddag van de Armen. 
 
 
 
■ Dinsdag 26 november (19.30 uur) 

Verdiepingsavond over het evangelie van Matteüs in de pastorie aan de Kerkdreef 4 in 
Heinkenszand. U leest er meer over elders in deze nieuwsbrief. Graag vooraf 
aanmelden. 

 
 
 
■ Donderdag 28 november (15.00 uur) 

Etty Hillesumlezing in het oude stadhuis aan de Markt in Middelburg. Ook hier leest u 
meer over elders in deze volgende nieuwsbrief. Vooraf graag aanmelden via: 
info@ehoc.nl 

 
 
 
■ Zaterdag 30 november (19.00 uur) 

Viering uit dankbaarheid in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart, 
Raadhuisstraat 134 in Hoogerheide van toeristenpastor in Dishoek, drs. René 
Heinrichs. U leest er uitvoerig over elders in deze nieuwsbrief. 

 
 
 
■        Woensdag 4 december 2019 (19.30 uur) 

In de dagkapel van de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg wordt het 
parochieplan 2019-2022 van het Samenwerkingsverband Boven de Schelde en de 
zienswijze van de Bisschop van Breda hierop, besproken. Wanneer u wilt meepraten 
wordt gevraagd u vooraf aan te melden middels een e-mailbericht aan het secretariaat 
in Middelburg: secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl. of telefonisch 0118 – 612 
860. U leest meer over deze avond elders in deze nieuwsbrief. 
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■        Woensdag 11 december 2019 (19.30 uur) 
In de Emmanuëlkapel van de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen wordt het 
parochieplan 2019-2022 met de aanbevelingen van het Bisdom Breda  van het 
Samenwerkingsverband Boven de Schelde en de zienswijze van de Bisschop van 
Breda hierop besproken. Wanneer u wilt meepraten wordt gevraagd u vooraf aan te 
melden middels een e-mailbericht aan het secretariaat in Vlissingen: 
secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl. of telefonisch 0118 – 412 247. U leest meer 
over deze avond elders in deze nieuwsbrief. 

 

 
 
■ 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. 
 
 
 
 

 

Doe mee aan de enquête van Kerkbalans 

https://kerkrentmeester.nl/webforms/index/index/id/53/?___store=krm_nl 

Het kost u ongeveer 8 minuten 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Een vriend is iemand, 
die ook bij je komt als hij niets van je nodig heeft!! 

mailto:secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl
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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. 
 

12-28-731 
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