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Woensdagavond presentatie parochieplan in Vlissingen  

Komende woensdagavond zullen het bestuur van de H. Maria Parochie 

Walcheren  en het pastoresteam Boven de Schelde het parochieplan 2019-2022 
presenteren. Ook de aanbevelingen van bisschop mgr. Jan Liesen zullen dan 
besproken worden. 
 
De presentatie wordt gehouden in de Emmauskapel van de Onze Lieve Vrouwekerk in 
Vlissingen en begint om 19.30 uur. 
 
Wilt u deze avond bijwonen, dan wordt u in verband met de catering verzocht zich 
tevoren aan te melden. Dat kan per e-mail naar: 

• secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl 

• of telefonisch 0118 – 412 247 (uitsluitend tijdens de openingsuren) 
 
U kunt het parochieplan 2019-2022 downloaden vanaf de website van de H. Maria 
Parochie Walcheren: www.rkwalcheren.nl. Ook het vrijwilligersbeleidsplan kunt u daar 
downloaden: https://www.rkwalcheren.nl/beleid/ 
 
Woont u in Middelburg en omgeving en was u verhinderd de presentatie 
afgelopen woensdag in Middelburg bij te wonen? U bent dan uiteraard welkom in 
Vlissingen. Graag wel tevoren aanmelden! 
 
 
 

 
 

 

Snel een viering op Walcheren zoeken? 

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

 

 

mailto:secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl
http://www.rkwalcheren.nl/
https://www.rkwalcheren.nl/beleid/
https://www.rkwalcheren.nl/vieringen/


Dankbaarheid stond centraal in jubileumviering van René 
Heinrichs 

Dankbaarheid stond afgelopen zaterdagavond tijdens de jubileumviering van 

René Heinrichs in de parochiekerk van O.L. Vrouw Hemelvaart in Hoogerheide. 
Dankbaar voor echtgenote Hanny, hun beider zoons en de vele vrijwilligers. 
,,Want dankzij hun kon ik dit werk allemaal doen’’, zei René Heinrichs. 
 
 
Tekst en foto’s: © Peter Vrancken 
 
 

,,De kerk moet naar de mensen komen 
en niet andersom.’’ Dat zei René 
Heinrichs op 26 november in een 
interview met BN De Stem. Dat artikel 
had de voor Heinrichs kenmerkende 
kop ‘Al 40 jaar trouw aan Jezus 
Christus’ meegekregen. 
 
Het typeert de Limburger van geboorte 
(68) die inmiddels ook al weer dertig 
jaar in Ossendrecht woont en in het 
Brabantse een indrukwekkend CV 
heeft samengesteld. En wanneer we 
Heinrichs moeten geloven, blijft hij de 
vele activiteiten die hij momenteel 
verricht ‘gewoon’ voortzetten. 
 
Zoutelande 
Sterker nog, hij gaat ze zelfs 
uitbreiden, want na afloop van de 
jubileumviering meldde René 
Heinrichs, dat hij volgend jaar liturgisch 
coördinator wordt in de toeristenkerk 
Sint Catharina van Zoutelande. 
 

Het boekje van de jubuileumviering 
 

 
Caravan in Dishoek 
De viering in Hoogerheide werd bijgewoond door een groot aantal parochianen. Maar 
ook enkele gelovigen die regelmatig de vieringen in de toeristenkerk van Dishoek 
bijwonen waren aanwezig. Zo spraken we met twee dames van een zangkoor uit 
Prinsenbeek, die jaarlijks een viering onder leiding van René Heinrichs bijwonen. ,,Dan 
zetten we onze caravan in Dishoek neer voor een lang weekend en zingen we op 
zondag in de viering.’’ Een andere aanwezige kerkganger was Leo van Velzen. 
 
Namens de werkgroep Toeristenkerk Dishoek waren aanwezig Han en Mientje 
Bleyenbergh en Ben en Marion Cloet. Voorts emeritus-pastoor Jacques Brooijmans die 
ieder seizoen vijf maal voorgaat in Dishoek. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
Kort voor afloop van de viering zong de 
dirigente van het gemengd koor Libs en 
regionaal begenadigd zangeres Eugenie 
Monaco, een speciaal voor René 
Heinrichs geschreven lied, waarin ze de 
jubilaris verraste door hem op geheel 
eigen wijze in het zonnetje te zetten. 
 

 
Eugenie Monaco 

 
Dank 
René Heinrichs sprak aan het einde van de viering zijn grote dankbaarheid uit aan 
echtgenote Hanny. ,,Nooit heb je me in die veertig jaar gezegd, nu kan het even niet’’, 
aldus Heinrichs die vervolgens Eugenie Monaco (die naast zangeres en dirigente van 
Libs onder meer een zeer getalenteerde keukenprinses bleek) ook nog een andere 
vrijwilliger verraste met een bos bloemen. ,,Daarmee alle vrijwilligers dankend’’, 
benadrukte Heinrichs. ,,Want zonder vrijwilligers kunnen de pastores hun werk niet 
doen.’’ 
 

 
Hanny en René Heinrichs 

 
Cadeautip 
Wilt u nog een cadeau geven, dan stelt René Heinrichs een gift aan 'Nos Repos' in 
Augy sur Aubois te Frankrijk zeer op prijs. De afgelopen periode zijn er vele 
onderhoudswerkzaamheden geweest. Meer over deze stichting weten? 
www.pelgrims.nl 

http://www.pelgrims.nl/


 
 
 

 
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. 
 

 
René Heinrichs in gesprek met Renate Westerop, die regelmatig vieringen in de toeristenkerk in 
Dishoek bijwoont. 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 
 

Ger van Waegeningh op de bres voor servicebus 569 

Ze is inmiddels 86 jaar, maar nog steeds onvermoeibaar. De Middelburgse  Ger 

van Waegeningh voert actie, nu de gemeente Middelburg voornemens is om de 
onder ouderen zeer populaire buurtbus 569 per 1 mei 2020 ‘weg te bezuinigen’. 
Dat levert de gemeente € 160.000.- op. 
 
Inmiddels is de Actie behoudt Servicebus 569 opgericht en worden enquêtes gehouden 
onder de gebruikers. De uitkomst daarvan wil de groep nog deze maand bespreken met 
wethouder Carla Doorn van de LPM. 
 
 
Buurtbus 569 rijdt op alle werkdagen 
door de buitenwijken van Middelburg. 
Ouderen maken er veel gebruik van om 
winkels te bezoeken en het centrum van 
Middelburg te bereiken. Wanner er een 
einde komt aan de servicebus raken 
veel ouderen (sociaal) geïsoleerd. 
 
Individuele vrijwilligersprijs 
In april 2015 won Ger van Waegeningh 
de individuele vrijwilligersprijs van 
Middelburg. Vanuit KBO Middelburg-
Veere was mevrouw Ger van 
Waegeningh voorgedragen, omdat zij 
als vrijwilliger uitzonderlijk actief is en 
bovendien zeer effectief in haar 
vrijwilligersactiviteiten. 
 
Buiten de KBO is mevrouw Van 
Waegeningh ook als vrijwilliger actief in 
de H. Maria Parochie in Middelburg, 
bijvoorbeeld in het Vastenproject. Ook 
bezoekt ze zieken, poetst het koper, 
enz. 
 
 Foto: © Peter Vrancken 
 

Tips? 
Heeft u tips enz. voor Ger van Waegeningh? Stuur ze naar onze redactie en dan zorgen 
wij dat uw e-mailberichten zo snel mogelijk bij Ger van Waegeningh komen. 
 
Ons adres: nieuws@rkwalcheren.nl 
 
 

 

H. Maria Parochie Walcheren 
 

Een vitale geloofsgemeenschap! 
 

 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Thema Kerkbalans 2020 ‘Geef voor je kerk’ 

In januari gaat Actie Kerkbalans weer van start. Het thema is ‘Geef voor je kerk’. 

Zoals u weet, krijgt de kerk geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de 
giften van betrokken kerkleden zoals u. Daarom krijgen onze parochianen een 
brief met het verzoek voor een vrijwillige bijdrage. 

 
Is de kerk ook voor u een plek van ontmoeting en inspiratie? Doe dan mee 
aan Kerkbalans, reageer op de brief van begin januari en stort uw bijdrage.  
Met uw bijdragen kunnen we, wanneer alles doorgaat, de kerk in Vlissingen 
herinrichten en aan de kerk in Middelburg het groot onderhoud laten 

verrichten. 
 

U kunt uw bijdrage overmaken naar rekening: 
Voor Middelburg: NL42INGB 0000658670 
voor Vlissingen: NL28INGB 0008033929 

 
 
Kleurplaat 
Voor de kinderen is een kleurplaat beschikbaar. Die kan ingeleverd worden tijdens de 
viering bij de collecte. De uiterste inleverdatum is zondag 26 januari 2020. 
Uit alle inzendingen zal een onafhankelijke jury 3 prijswinnaars kiezen, die allen een 
taart ontvangen. 
 
Bouwplaat 
Ook is er een bouwplaat beschikbaar. Het is een spaarpotje, voor jong en oud. 
Uitknippen en in elkaar zetten. Heel geschikt voor de jeugd, maar ook voor iedereen 
daarboven. Denk aan statiegeld van flessen, karweitjes als auto wassen, stofzuigen 
enz. Inleveren tijdens de viering bij de collecte. De inzenders van de drie best gevulde 
spaarpotjes ontvangen een prijs. Uiterste inleverdatum is zondag 26 januari 2020. 
 
De doelen zijn de herinrichting van de kerk in Vlissingen en het groot onderhoud aan de 
kerk in Middelburg. 
 
 

Bouwplaat en kleurplaat kunt u downloaden vanaf onze website: 
www.rkwalcheren.nl/kerkbalans 

http://www.rkwalcheren.nl/kerkbalans


 
 
 

 

 
 

Voor ongeveer 2 euro per 

week kunt u op deze plaats 

adverteren 

Info: Herman Maas 

0118 – 430377 
 
 

 
 

 

 
 

 

  
Laatste nummer van Franciscaanse nieuwsbrief in Zeeland 
verschenen 

Afgelopen maandagavond is de laatste editie verschenen van de Franciscaanse 

nieuwsbrief van de Custodie Zeeland. 
 
,,De custodie zelf kende na de verhuizing van custos Paul Verbeek en Geerten Kok 
naar het Brabantse land en na het overlijden van Jan Scheffers en Martine Buitink al 
enige jaren geen enkele activiteit meer, behoudens de verschijning van deze nieuws-
brief, die het in toenemende mate moest stellen zonder Zeeuws nieuws. De nieuwsbrief 
voldoet daarmee niet (meer) aan de primaire doelstelling’’, beargumenteert de 
eindredactie het einde van de nieuwsbrief, die twaalf jaar lang  werd uitgegeven en alles 
bij elkaar 123 edities telde. 
 

 

 

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

 



 
 
 

Eucharistieviering voor Spaans sprekende parochianen 
Celebración eucaristica para los filigreses de habla hispana 

In het kader van de Advent is er op zondag 15 december 2019 om 15.00 uur weer 

een Eucharistieviering voor Spaans sprekende parochianen in de H.H. Petrus- en 
Pauluskerk aan de Lombartstraat 1 in Middelburg. 
 

 

De uit Argentinië afkomstige pastor 
Federico Ceriani zal in deze viering 
voorgaan. 

De zanggroep Misa Criolla, die wordt 
geleid door Carla Nieuwdorp-Martens, 
zal deze vieringen muzikaal opluisteren. 
Marinus Vreeke begeleidt de groep op 
zijn gitaar.

 
Spaans sprekenden, hun families, vrienden en belangstellenden uit alle parochies in 
Zeeland, worden van harte uitgenodigd voor deze tweetalige Eucharistieviering. 
 
Los hispanohablantes, sus familias, amigos y personas interesadas de todas las 
parroquias de Zelanda están cordialmente invitados a estas celebraciones eucaristicas 
bilingües. 
 
Mensen die geen Spaans spreken zijn ook welkom. Na de viering is er gelegenheid om 
elkaar in ongedwongen sfeer te ontmoeten, bij te praten en kennis te maken met pastor 
Ceriani. 

Volgende viering 
De volgende viering is gepland op zondag 5 april 2020 (Palmzondag) eveneens om 
15.00 uur.  

Personen die graag willen meezingen in de zanggroep zijn van harte welkom. De groep 
oefent eens per vier weken. Aanmelden kan bij Carla Nieuwdorp-Martens. Zij is 
telefonisch bereikbaar onder nummer: 0118-614323. E-mail: cama@zeelandnet.nl 
Voor de mensen die van ver moeten komen is het goed om te weten dat het in 
Middelburg op zondagen vrij parkeren is, ook in de gemeentelijke parkeergarages. Let 
wel op: uitsluitend parkeren in de parkeervakken, niet buiten de lijnen en ook niet op 
plaatsen die bestemd zijn voor vergunninghouders. 
 

Iedereen is welkom. 
 

 
 

 

Wilt u ons kopij sturen? Graag. 
 

Lees voor de zekerheid de spelregels in de disclaimer!! 
 

mailto:cama@zeelandnet.nl


 
 
 

Levendige presentatie beleidsplan 2019-2022 in Middelburg 

Afgelopen woensdagavond werd in de dagkapel van de H.H. Petrus- en 

Pauluskerk de eerste Walcherse presentatie gehouden van het parochiebeleids-
plan 2019-2022. 
 
Het werd een levendige presentatie, verzorgd door Wiel Hacking, teamleider van het 
pastoresteam, die het beleidsplan in hapklare brokken presenteerde met behulp van 
een diavoorstelling. Het leidde tot tal van vragen van geïnteresseerde parochianen, 
waar onder van een vijftal uit Vlissingen. 
 
Pastoor Fons van Hees, voorzitter van de parochiebesturen, en pastoraal werkster 
Alida van Veldhoven gaven nog een uitgebreide toelichting op het onderwerp Parochie- 
vernieuwing en Alphacursussen, waarover deze nieuwsbrief al enkele malen eerder 
publiceerde en ook volgende week weer zal berichten. 
 
 

 

Caritascollecte december 

Afgelopen zondag 1 december zijn de caritascollectes in de parochiekerken in 

Middelburg en Vlissingen gehouden. 
 
Die hebben respectievelijk 278 en 153 euro (afgerond) opgeleverd. Aanstaande 
zaterdag 7 december vindt de collecte in Zorgcentrum Ter Reede plaats. 
 

 
 

Maria die de knopen ontwart 

Lieve mensen! Komende zondag, 8 december, om 19.00 uur vieren we voor het 

vijfde jaar het feest van Maria die de knopen ontwart. 
 
We doen dat met een feestelijke eucharistieviering in onze St.-Gertrudiskerk. Dit feest is 
op initiatief van paus Franciscus. Tijdens zijn verblijf in Duitsland in de jaren 80 van de 
vorige eeuw kwam hij in aanraking met deze beeltenis van Maria in Augsburg. Alles 
waarmee mensen in de knoop kunnen geraken leggen ze neer bij Maria. Zij zal ons 
helpen met het ontwarren. 
 
In onze viering wordt iedereen uitgenodigd om na de preek met het lint in het boekje 
naar voren te komen en daarin een knoop of knopen te leggen voor dingen of situaties 
waarmee men in de knoop zit. Het lint met de knopen leggen we bij Maria neer. 
Niemand hoeft uit te leggen aan een ander welke knopen je parten spelen op dat 
moment. 
 
De handeling kan bevrijdend werken. Ik ben zelf erg geraakt door deze nieuwe 
devotie omwille van haar eenvoud en directheid. Ik hoop dat we met velen dit 
bijzondere feest kunnen en mogen vieren om 19.00 uur in de St.-Gertrusdiskerk. 
U bent allen van harte welkom! 

Paul Verbeek, pastoor R.K. Lievevrouweparochie



 
 
 

 
 

 
 
 

Kerstconcerten in historische kerk van Oost-Souburg 

In de Historische Kerk aan het Oranjeplein wordt de komende vrijdag een aantal 

kerstconcerten gegeven. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt zeer 
op prijs gesteld en wordt besteed aan de instandhouding van deze fraaie kerk. 
 
Vrijdag 13 december 
19.00 uur Kerstconcert van Jeugdorkest Vlijt en Volharding, gevolgd door het orkest 

Vlijt en Volharding 
 
Zaterdag 14 december, Inloopconcerten 
10.00 uur Combo Vlijt en Volharding 
11.00 uur Voci Miste 
12.00 uur Nog niet bekend 
13.00 uur Marina Eckhardt en haar leerlingen 
14.00 uur Kerstconcert Vrouwenkoor Cadans 
15.00 uur Zeeuws Jeugdorkest 
16.00 uur Nog niet bekend 
Toegang: gratis. Een vrijwillige bijdrage bij de uitgang wordt zeer op prijs gesteld! 



 
 
 

Katholiekleven.nl blikt terug op het jaar 2019 van paus 
Franciscus 

In de laatste maand van 2019 blikt katholiekleven.nl aan de hand van foto’s terug 

op het jaar van paus Franciscus. Wat deed hij? Welke reizen maakte hij? En waar 
vroeg de paus aandacht voor? Het videokanaal van de Nederlandse 
Bisschoppenconferentie zet het per kwartaal op een rij. 
 
In aflevering één komen zo geïllustreerd door prachtige foto’s de maanden januari tot 
en met maart voorbij. Het verslag begint met een terugblik op het verrassingsbezoek 
aan een clarissenklooster in Umbrië dat de paus daar op vrijdag 11 januari bracht. Hij 
vierde de Mis in het klooster van de zusters clarissen van Santa Maria di Vallegloria in 
Spello en gebruikte aansluitend met hen de maaltijd. 
 
Lees het hele verslag op katholiekleven.nl. 
 
 
 
 

Zeeuwse BN’ers vertellen kerstverhaal 

Een middag vol (kerst)verhalen van Zeeuwse BN’ers en prachtige (kerst)muziek: 

op zondag 15 december wordt in de Sint Jacobskerk in Vlissingen een 

verhalenmiddag in kerstsfeer gehouden. 

 

 

Bron: www.gelovenindedelta.nl 

Burgemeester Bas van den Tillaar van 

Vlissingen, Herbert Veira, 

schrijver/illustrator Wim Hofman, 

journaliste Helge Prinsen en Zeeuwse 

Sien vertellen ieder hun eigen 

kerstverhaal. 

 

Tussen de verhalen in klinkt prachtige 

muziek van Jos Vogel op orgel, Esra 

Jonckman op blokfluit, zangeres Marjo 

Schillings, de band Stardust, Marijke 

Poppe op Saxofoon en Zeeuwse Sien 

op de accordeon. 

 

De verhalenmiddag begint om 13.15 

uur, de kerk is open vanaf 13.00 uur. 

Om 16.30 uur wordt de verhalen-

middag afgesloten. 

https://www.katholiekleven.nl/artikelen/actuele-artikelen/het-jaar-van-paus-franciscus-in-beeld-2019-1


 

Kerstgroepen in vitrinekasten Petrus- en Pauluskerk 

Opnieuw staan er kerstgroepen in de vitrinekasten van de H.H. Petrus-  en 

Pauluskerk In Middelburg. 
 
 
Tekst en foto: Nicolette Meulenbroek 
 
 
Dit keer is er in de grote vitrinekast en in een van de twee kleine kastjes speciaal 
aandacht voor kerstgroepen die afkomstig zijn uit Duitsland en Italië. In het andere 
vitrinekastje lijkt het wel of het kerstgroepjes van over de hele wereld zijn, kijk maar 
eens! Tijdens de reguliere openingstijden van de kerk zijn de vitrinekasten met 
kerstgroepen en natuurlijk ook de grote kerststal te bezichtigen. 
 
Extra openingstijd 
De kerk is extra geopend op tweede Kerstdag, donderdag 26 december, van 12 tot 16 
uur. Dan zijn de kerstgroepen in de vitrinekasten te zien en vanzelfsprekend ook de 
grote kerststal die er dit jaar weer heel mooi bij staat. 
 

 
 
 



 

 
 

 
 

 

 
 
 

 



 

 

Speciale kerstposter voor katholieke scholen en parochies 

Rond de herfstvakantie ontvingen katholieke basisscholen een kerstposter met 

daarbij een lespakket voor de Advent. Hiermee ondersteunt de Nederlandse 
Katholieke Schoolraad (NKSR) de scholen bij de voorbereiding op Kerstmis. De 
poster werd ook verstuurd aan parochies. 
 
De afbeelding op de kerstposter is het schilderij ‘Een vredige Kerst’ van kunstenaar Sjef 
Hutschemakers. Deze Limburgse kunstenaar heeft veel schilderijen en glas-in-
loodramen gemaakt voor kerken. De NKSR heeft dit schilderij met de dieren rond de 
kribbe gekozen als een verwijzing naar de heilige Franciscus, die geldt als bedenker 
van de kerststal. De kerstafbeelding vol dieren verwijst ook naar duurzaamheid. 
 

 

Eerder dit jaar stond de Week van het 
Katholiek Onderwijs (30 september tot 
en met 4 oktober) in het teken van 
duurzaamheid. ,,De weken waarin we 
toeleven naar het feest van de geboorte 
van Jezus Christus zijn voor katholieke 
scholen een bijzonder rijke tijd’’, 
onderstreept de NKSR op zijn website. 
Het lesmateriaal dat de scholen 
ontvingen is daar te downloaden.

 
 
In het materiaal heeft Maria, als (aanstaande) moeder van Jezus een belangrijke rol. 
Het materiaal voor de midden- en bovenbouw vertelt dat er in de hele wereld miljoenen 
moeders en vaders zijn die hun kind niet de veiligheid en de kansen kunnen geven die 
ze zouden willen geven: ,,Door gebrek, ziekte en geweld zijn kinderen en hun ouders 
kwetsbaar. Ook het kerstverhaal begint met een kwetsbare moeder. Een jonge vrouw, 
eigenlijk nog een meisje, reist op een ezeltje naar Bethlehem. In een stal wordt haar 
kind geboren. Het verhaal laat zien hoe God zich verbindt met kwetsbare mensen.’’ 
 
Doordat het materiaal breed beschikbaar is, kunnen katholieke basisscholen en 
parochies de voorbereiding op Kerstmis ook samen vormgeven. Ook op de website van 
de Vastenactie werd het materiaal geplaatst. 
 
Meer informatie 
www.nksr.nl 
 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 

 

 

Doe mee aan de enquête van Kerkbalans 

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

Het kost u ongeveer 8 minuten 

https://www.nksr.nl/lesmateriaal/advent-en-kerstmis-2019/
https://kerkrentmeester.nl/webforms/index/index/id/53/?___store=krm_nl


 

 

Volkskerstzang Oostkapelle 16 december 2019 

 
VERBINDING…   

                                                                                                           
 

Aanvang: 19.30 u. 
Zionskerk, Duinweg 36a, Oostkapelle 

 
Medewerking van: 

Brassband Crescendo o.l.v. Dick Broers 
Jeugdkoor- & muziekgroep o.l.v Dora & Carin 

Orgel, Rinus Jobse 

        Na afloop is er gezellig samenzijn met o.a. warme chocomel 
!!! 
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Vastenactie 2020: ‘werken aan je toekomst’ 

Opleiding en scholing staan centraal bij de Bisschoppelijke Vastenactie in 2020. Het 

thema van de Bisschoppelijke Vastenactie luidt dan: ‘Werken aan je toekomst’. Dit 
werd zichtbaar op de regionale startdag van de Vastenactie in Tilburg. 
 
Deze startdag vond plaats in Buurtcentrum Het Spoor in Tilburg. De organisatie van de dag 
lag bij de missiesecretariaten van de bisdommen Breda en ‘s-Hertogenbosch. Peter Van 
Hoof, directeur van de Bisschoppelijke Vastenactie en Petra Janssen, medewerkster voor de 
vrijwilligers, leidden het publiek langs het thema en de campagnematerialen. Het 
buurtcentrum zorgde voor de catering met vegetarische lunchgerechten. Op deze manier 
toonde de Vastenactie dat ze oog heeft voor duurzaamheid. 
 
,,Goed onderwijs helpt kinderen uit armoede te komen’’ 
Peter van Hoof maakte duidelijk dat er op het gebied van onderwijs en opleiding best veel 
bereikt is: ,,meer dan mensen vaak denken’’, legt hij uit. ,,Momenteel volgt 91% van de 
kinderen wereldwijd basisonderwijs. Dat houdt in dat miljoenen kinderen geen basisschool 
bezoeken. Basisonderwijs is niet voldoende. Het volgen van een goede opleiding maakt het 
verschil. Goed onderwijs helpt kinderen uit armoede te komen,” aldus Van Hoof. De 
vastenactie draagt hieraan bij. De cijfers wekken indruk. Van Hoof: “Zo volgen in 2019 
dankzij de bijdragen van de Vastenactie 780 mensen een landbouwtraining en 775 mensen 
een beroepsopleiding. 475 mensen ontvingen een microkrediet, een lening waarmee ze een 
eigen onderneming kunnen starten. Een grotere groep jongeren (3600) krijgen dankzij de 
vastenactie onderwijs, van kleuteronderwijs tot universiteit. De Vastenactie ondersteunt 511 
gehandicapte kinderen bij het volgen van onderwijs. In 2020 staan onderwijsprojecten in 
Zambia, Sierra Leone en Bangla Desh centraal.’’ 
 
Onderwijs als vliegwiel voor maatschappelijke verbeteringen 
Van Hoof liet zien dat onderwijs het vliegwiel is voor maatschappelijke verbeteringen: ,,Eén 
extra schooljaar vermeerdert het inkomen met 10%. Leerlingen krijgen toegang tot beter 
betaalde functies. Het volgen van onderwijs vermindert de kans op kindhuwelijken. Door het 
volgen van onderwijs neemt de maatschappelijke ongelijkheid tussen mannen en vrouwen af. 
Jongeren krijgen meer zelfvertrouwen en kunnen daardoor een leidende rol in de 
samenleving vervullen. Relatief kleine donaties maken voor veel mensen het verschil. Een 
lesboek kost 1,20 euro. Voor 200 euro volgt iemand gedurende één jaar een 
beroepsopleiding.’’ 
 
Medialogica: ,,niemand meldt dat er in 2017 niet één vliegtuig is verongelukt’’ 
Ralf Bodelier, journalist en oprichter van World in Progress toonde hoe je journalisten kunt 
beïnvloeden zodat ze positief berichten. Bodelier: ,,De pers kiest vaak voor opmerkelijke 
berichten. Negatief nieuws valt dan eerder op.’’ Hij illustreerde de medialogica met een 
voorbeeld: ,,Als er een vliegtuig neerstort is dat nieuws terwijl niemand meldt dat er in 2017 
niet één vliegtuig is verongelukt. Zo is het ook met de vooruitgang in de Derde Wereld.’’ Aan 
de hand van grafieken toonde Bodelier aan dat de extreme armoede in de wereld is 
afgenomen. ,,Rond 1820 leefde 95% van de wereld onder de absolute armoedegrens van 
1,90 dollar per dag terwijl dat nu nog maar 7 tot 8% is. 

Bron: Bisdom Breda; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 



 

 

 

 
 
 
■ 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 8 december 2019 (10.00 uur) 
 De Eucharistieviering op 8 december in de H.H. Petrus en Pauluskerk in Middelburg

 zal worden verzorgd door de Bellringers van de voormalige koorschool uit Goes, 
samen met het gemengd koor Cantate Domino. Hierbij zal de 4-stemmige Latijnse mis 
‘S.S. Petri et Pauli’ worden uitgevoerd. 

 
■        Woensdag 11 december 2019 (13.30 – 16.30 uur) 

In de Blauwe Zaal van speeltuinvereniging Lammerenburg aan de Zuidbeekseweg 18 
in Vlissingen wordt voor parochianen boven 72 jaar een adventsviering gehouden. U 
ontvangt binnenkort een uitnodiging daarvoor. Graag voor 1 december 2019 
aanmelden met het aanmeldformulier dat bij de uitnodiging zit. 

 
■        Woensdag 11 december 2019 (19.30 uur) 

In de Emmanuëlkapel van de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen 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 Vlissingen: secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl. of telefonisch 0118 – 412 247. 
U las meer over deze avond in nieuwsbrief 423. 

 
■ 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. 

 
■ Zondag 15 december 2019 (13.15 uur) 

Bekende Zeeuwen vertellen hun kerstverhaal in de St. Jacobskerk in Vlissingen. Lees 
er meer over elders in deze nieuwsbrief. 
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■ Maandag 16 december 2019 (19.30 uur) 
 Kerstsamenzang in de Zionskerk in Oostkapelle (Duinweg 36a) met medewerking van  

Brassband Crescendo onder leiding van Dick Broers, Jeugd- en muziekgroep onder 
leiding van Dora en Carin en Rinus Jobse aan het orgel. Na afloop is er gezellig 
samenzijn met o.a. warme chocolademelk. U leest er meer over elders in deze 
nieuwsbrief. 

 
■ Maandag 23 december 2019 (20.00 uur) 

Het vieren van ‘a festival of lessons and carols’ is een Engelse traditie die in Zeeland 
al vele jaren levend gehouden wordt door Kamerkoor Musica Cordis uit Goes. In 
bijbel-lezingen, gedichten en bijpassende liederen (carols) klinkt het kerstverhaal, dat 
op deze manier in zijn meest pure vorm beleefd kan worden. H. Blasiuskerk, Kerkdreef 
4, 4451 AD Heinkenszand. 
De toegang is gratis; aan het eind is uw gift ter bestrijding van de onkosten van harte 
welkom. 

 
■ Donderdag 26 december 2019 (12.00 uur-16.00 uur) 

De H.H. Petrus- en Pauluskerk is extra geopend om de vitrinekasten met kerstgroepen 
te bezichtigen. Ook de grote kerststal in de kerk kan bezocht worden. 

 
 
 

2020 
 
 
■ Vrijdag 10 januari 2020 (18.30 – 22.00 uur) 

Nieuwjaarsreceptie vicariaten van Bisdom Breda in Hoeven. Bisschop, mgr. J. Liesen, 
zal aanwezig zijn met de leden van het bisdombestuur en de collega’s uit de 
vicariaten Breda en Middelburg. Aanmelden vóór 3 januari 2020 Per e-mail naar 
vic.breda@bisdombreda.nl of vic.middelburg@bisdombreda.nl of telefonisch 076 
5223444 (iedere werkdag van 8.30 uur - 12.30 uur). 

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

 
 

Er komt een moment dat je moet kiezen 
tussen een bladzijde omslaan of het boek sluiten!! 
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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. 
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