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Emeritus-pastoor Jan van Oers ontving fotoboek 

Een delegatie van drie dames van de werkgroep toeristenkerk Zoutelande heeft 

emeritus-pastoor Jan van Oers, die dit jaar als priester afscheid nam van de 
toeristenkerk, een fraai fotoboek van zijn afscheid aangeboden. 
 
Foto’s: Annemieke Lipman 
 

 
Van Oers is blij met het fotoboek 
 

 

Marjon Embrechts (links en Nanny van 
der Velde met emeritus-pastoor Jan van 
Oers 



Vieringen rond Kerst en nieuwjaar 
 
 

24 december 
Middelburg 
Zorgcentrum Willibrord 
16.00 uur 
Pastor Ria Mangnus 
Woord- en Communieviering 
met samenzang 
 
Petrus- en Pauluskerk 
22.00 uur 
Pastor Ria Mangnus 
Cantate Domino 
 
Vlissingen 
Zorgcentrum Ter Reede 
16.00 uur 
Emeritus-pastoor Paul de Maat 
m.m.v. gemengd koor 
 
Onze Lieve Vrouwekerk 
22.00 uur 
Emeritus-pastoor Paul de Maat 
m.m.v. St. Caeciliakoor 
 
 

25 december 
Domburg 
10.00 uur 
Pastor Ria Mangnus 
Samenzang 
 
Middelburg 
Petrus- en Pauluskerk 
10.00 uur 
Emeritus-pastoor Paul de Maat 
Gaudeamus koor 
 
 
 
 
 
 

Vlissingen 
Onze Lieve Vrouwekerk10.00 uur 
Pastor Alida van Veldhoven 
 
 

28 december 
Domburg 
19.00 uur 
Werkgroep 
 
Middelburg 
Zorgcentrum Willibrord  
17.00 uur 
Will Sweere 
 
Vlissingen 
Zorgcentrum Ter Reede 
10.30 uur 
Emeritus-pastoor Paul de Maat 
 
 

29 december 
Middelburg 
Petrus- en Pauluskerk 
10.00 uur 
Emeritus-pastoor Paul de Maat 
 
Vlissingen 
Onze Lieve Vrouwekerk 
10.00 uur 
Gerard Wortman 
 
 

1 januari 2020 
Vlissingen 
Onze Lieve Vrouwekerk 
10.00 uur 
Emeritus-pastoor Paul de Maat 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
Nieuwjaarsontmoeting 10 januari 2020 

De nieuwjaarsreceptie van de beide vicariaten van Bisdom Breda wordt op 

vrijdag 10 januari 2020 te Hoeven. Elkaar ontmoeten aan het begin van een nieuw 
jaar is een goede traditie geworden. 
 
Onze bisschop, mgr. J. Liesen, zal aanwezig zijn met de leden van het bisdombestuur 
en de collega’s uit de vicariaten Breda en Middelburg. Zij en wij hopen u persoonlijk 
Zalig Nieuwjaar te wensen. 
 
We beginnen ons samenzijn om 18.30 uur in de kapel van Priester- en Diakenopleiding 
Bovendonk, Hofstraat 8, 4741 AK te Hoeven, waar we het avondgebed van de Kerk 
bidden. Vanaf 19.00 uur is er ruim gelegenheid om elkaar te ontmoeten en elkaar alle 
goeds toe te wensen tijdens de receptie onder genot van een hapje en drankje in de 
refter van Bovendonk. 
 
De nieuwjaarsreceptie duurt tot 22.00 uur. We hopen op uw komst. Wilt u deze 
uitnodiging doorgeven aan de leden van de parochiekerncommissies, ook zij zijn van 
harte welkom. Omwille van de praktische organisatie gelieve u aan te melden vóór 3 
januari 2020. Dat kan via de e-mail vic.breda@bisdombreda.nl  of 
vic.middelburg@bisdombreda.nl  of telefonisch 076 5223444 (iedere werkdag van 8.30 
uur - 12.30 uur). 
 
 

 

 

 

 

 

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

 

mailto:vic.breda@bisdombreda.nl
mailto:vic.middelburg@bisdombreda.nl


 
 
 
 

Mooie adventsviering voor senioren in Vlissingen 

Afgelopen woensdagmiddag werd in de Blauwe Zaal van speeltuinvereniging 

De Lammerenburch in Vlissingen de jaarlijkse adventsviering voor senioren 
gehouden. De viering werd bijgewoond door 42 senioren. 
 
 
Tekst en foto’s: Jeannette Vrancken 
 
 

Dit kerstgroepje werd bij toeval gevonden in 
het parochiehuis en bleek een aanwinst 
voor de adventsviering 
 

 

 
De animo onder de senioren voor de viering 
was groot 
 
 
 

 
De viering werd opgeluisterd door het 
dameskoor van de Onze lieve Vrouwekerk 
 
 

 
Naar goed gebruik gingen emeritus-pastoor 
Paul de Maat en pastor Ria Mangnus vo

 

 

Reageren op een artikel in deze nieuwsbrief? 

Stuur uw e-mail naar nieuws@rkwalcheren.nl 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 
 
 
 

 

Bisdom publiceert brochure over herbestemming 
kerkgebouwen 

Het Bisdom Breda geeft een brochure uit waarin een protocol voor de 

(her)bestemming van kerkgebouwen is uitgewerkt. 
 
Ook het herbestemmingstraject voor roerende goederen is als stroomschema 
opgenomen. De brochure wordt per post verstuurd naar de parochiebesturen en kan 
ook worden gedownload. 
 
In voorbije jaren zijn meerdere kerkelijke gebouwen herbestemd. Ervaring met deze 
processen heeft geleid tot aanvullingen en verbeteringen van de procesgang bij 
herbestemming. Door deze op te nemen in één brochure ontstaat er voor alle 
betrokkenen opnieuw helderheid over de verschillende stappen die gezet moeten 
worden om tot een juiste en succesvolle herbestemming te komen. 
 
Aanvullingen in de procesgang betreffen het moment waarop de priesterraad betrokken 
wordt in de advisering over een parochieel gebouwenplan en het benutten van een 
bidbook bij de herbestemming van kerkelijke gebouwen Bron:  Bisdom Breda

 

 
 

Voor ongeveer 2 euro per 

week kunt u op deze plaats 

adverteren 

Info: Herman Maas 

0118 – 430377 
 
 

 
 

 

 
 

 

https://www.bisdomvanbreda.nl/wp-content/uploads/2019/12/2019-12-10_Protocol_herbestemming_kerkgebouwen_pub.pdf


 
 
 
 

En nu aan de slag met het parochiebeleidsplan 

Woensdagavond werd in de pastorie van de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissin-

gen de tweede en laatste presentatie verzorgd van het parochiebeleidsplan 2019-
2022 en de bijbehorende aanbevelingen van bisschop mgr. Jan Liesen. 
 
 
Tekst: Peter Vrancken 
 
 
Vergeleken met de presentatie in Middelburg, een week eerder, was er onder de 
Vlissingse parochianen minder animo voor het beleidsplan. Maar er was wel sprake van 
meer diepgang in de gestelde vragen, er ontstonden (soms felle) discussies en er was 
ook kritiek, stevige kritiek zelfs. 
 
Die kritiek betrof enerzijds aartsbisschop Eijk vanwege zijn visie op pastoraal werkers 
waarover deze nieuwsbrief enige tijd geleden uitvoerig berichtte. Ook bisschop Jan 
Liesen van Breda was mikpunt van kritiek, waar het onder meer zijn aanbeveling betrof 
om de aanvangstijdstippen in de kerken van Middelburg en Vlissingen zodanig aan te 
passen, dat op zondag door één priester in beide kerken voorgegaan kan worden in 
een eucharistieviering. ,,Schandalig’’, vond de een. ,,Levert de bisschop er dan ook een 
priester bij’’, vroeg een ander zich ietwat sarcastisch af. 
 
Gebouwen 
Een pittige discussie ontlokte ook het onderdeel gebouwen binnen het beleidsplan. ,,We 
zijn al twintig jaar bezig met de kerkgebouwen. Gewoon de kerken in Middelburg en 
Vlissingen sluiten, slopen, de grond verkopen en een nieuwe kerk bouwen op de 
Reliboulevard’’, werd als oplossing aangedragen. Een veelgehoorde oplossing 
overigens, maar gespreksleider Wiel Hacking wilde er zijn vingers niet aan branden. 
Een van de aanwezigen was helder en mompelde ,,daar zullen ze mij dan nooit zien.’’ 
 
Jan Bruurs, parochiebestuurslid met gebouwen in zijn portefeuille, reageerde wel en 
schetste een beeld van enorme obstakels in het gehele verbeterproces voor de Onze 
Lieve Vrouwekerk in Vlissingen, dat overigens de instemming heeft van de bisschop. 
,,Ik heb te maken met de projectontwikkelaar, met de architect, met de bisschop, met 
het parochiebestuur, met de parochianen, met de gemeente en natuurlijk ook met de 
omwonenden’’, jammerde hij. 
 
Bruurs verwacht rond april met concrete oplossingen naar buiten te kunnen komen. De 
vraag is, of dat haalbaar is, want eerder liet hij al in deze nieuwsbrief de voorspelling 
optekenen, waarin de maand september 2019 werd genoemd. 
 
Scholen 
Een andere kritische noot werd besteed aan godsdienstonderwijs en de betrokkenheid 
van de kerk bij de scholen. Er bleek niets meer van over. ,,De Sint Jozefschool is zelfs 
met de Vastenactie gestopt en dat vind ik heel verdrietig’’, jammerde Leo Speckens. 
 
Beloningsbeleid 
Kritisch werd ook gekeken naar het beloningsbeleid in de Pater Damiaanparochie, waar 
vergoedingen worden betaald aan bepaalde medewerkers, waar dat in de H. Maria 
Parochie Walcheren voor soortgelijke functies niet gebeurd. 



 
 
 
 

 
 (Vacature) 

 

Gezocht: een Geestelijk Verzorger 
Uren    18 uur 
Dienstverband  1 jaar, kans op vast bij gebleken geschiktheid 
Sluitingsdatum vacature 31 december 2019 
 
Gezien de samenstelling van het team gaat de voorkeur uit naar een katholieke 
geestelijk verzorger. 
 
Functie-informatie: 
De geestelijk verzorgers van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis begeleiden patiënten, 
hun naasten en medewerkers bij hun zingeving en levensbeschouwing.  
De kerntaken zijn: 
a. Geestelijke verzorging aan patiënten en hun naasten 
b. Ethische reflectie op de feitelijke zorgpraktijk in samenspraak met de 
zorgprofessionals 
c. Scholing aan zorgprofessionals op het gebied van spirituele zorg en zorgethiek 
d. Geestelijk verzorging aan medewerkers gerelateerd aan hun werk in het ziekenhuis. 
De geestelijk verzorgers nemen deel aan multidisciplinair overleg op verschillende 
afdelingen. De Dienst Geestelijke Verzorging maakt samen met de medische 
psychologie en het medisch maatschappelijk werk deel uit van de vakgroep 
psychosociale zorg. De standplaats is Goes. 
  
Dit vragen we  
• Je hebt een afgeronde academische masteropleiding geestelijke verzorging of 
theologie; 
• Je bent geregistreerd bij de SKGV; 
• Je bent empathisch, zelfstandig en ondernemend en kunt goed samenwerken; 
• Je bent vaardig in mondelinge en schriftelijke communicatie; 
• Je hebt ervaring met het leiden van moreel beraad; 
• Je hebt ervaring als geestelijk verzorger in een zorgorganisatie; 
• Je hebt ervaring in het voorgaan in oecumenische vieringen; 

Dit krijg je ervoor terug  
Wij bieden een aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op een vast contract onder 
voorwaarden van de Cao Ziekenhuizen. De salariëring valt binnen FWG schaal 65: 
minimaal € 3.490,- en maximaal € 5.257,- op basis van een fulltime dienstverband (36 
uur). Je krijgt 8,33% vakantiegeld en 8,33% eindejaarsuitkering. 
 
Je ontvangt een gunstige reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. Ook vergoedt 
Adrz de tolkosten van de Westerscheldetunnel op basis van het veelgebruikerstarief. Je 
kunt ook gebruikmaken van de Mijn Keuze-regeling van Adrz. Verder krijg je 
collectiviteitskorting bij zorgverzekeraar CZ of een werkgeversbijdrage via IZZ.  
  
Tot slot bieden we mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen, bijvoorbeeld door het volgen 
van een opleiding. Ook kun je je aansluiten bij onze personeelsvereniging en/of Jong 
Adrz. 
 
 



 
 
 
 

Dit wordt je werkgever  
De Zeeuwse patiënt maximaal kwaliteit, veiligheid en comfort bieden op medisch gebied 
van huisarts tot (super)specialistische zorg, waar en wanneer nodig; dat is waar Adrz 
voor staat. We vinden het daarbij belangrijk om onze afspraken na te komen, 
realistische plannen te maken, efficiënt te werken en financieel gezond te zijn. 
Betrouwbaar en gastvrijheid zijn hierbij onze kernwaarden, waarbij de medewerkers het 
kapitaal zijn van de organisatie. 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met mevrouw H. van 
Baaren, teamleider sector chronische zorg, tel 06 – 22 05 43 89. 
 
Solliciteren 
Hieronder kun je het online sollicitatieformulier invullen. Houd je sollicitatiebrief en cv bij 
de hand. Binnen 2 weken na de sluitingsdatum van de vacature krijg je van ons reactie. 
Nieuwe collega’s vragen wij altijd om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Soms 
vragen we daarnaast om referenties. Referenties gaan altijd in overleg met de 
sollicitant. Interne medewerkers die op grond van het Sociaal Plan of in het kader van 
een re-integratietraject worden herplaatst, hebben bij de invulling van deze vacature 
een voorrangspositie. Een assessment maakt onderdeel uit van de werving- en 
selectieprocedure. 
 
Wil je solliciteren? 
https://adrz-intranet.onlinevacatures.nl/nl/job/147632/apply 

 

Snel een viering op Walcheren zoeken? 

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

 

 

 
 
A Festival of Lessons and Carols in Heinkenszand 
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 bijbellezingen, gedichten en bijpassende liederen (carols) klinkt het kerstverhaal, dat 
op deze manier in zijn meest pure vorm beleefd kan worden. Ook is er ruimte voor 
samenzang, o.a. in de traditionele processieliederen, wanneer het koor met kaarsen de 
donkere kerk binnenkomt en aan het 
eind weer verlaat. 
 
Op maandag 23 december om 20.00 uur in de 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. 
 
U bent van harte uitgenodigd!

https://adrz-intranet.onlinevacatures.nl/nl/job/147632/apply
https://www.rkwalcheren.nl/vieringen/


 
 
 
 

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 uitloopconcert Zeeuws Jeugdorkest 

 
Toegang: gratis. Een vrijwillige bijdrage bij de uitgang wordt zeer op prijs gesteld! 
 
 

 



 
 
 
 

Alphacursus in de Lievevrouweparochie Bergen op Zoom 

In januari 2020 start in Bergen op Zoom een Alphacursus. Ontmoeten, vragen en 

ontdekken – dat doe je op Alpha! 
 
Alpha is voor iedereen! Heb je vragen over het leven of over het katholiek geloof? Dan 
is Alpha echt iets voor jou. Er is alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en 
ideeën te delen. 
 
Waarom? 
Op Alpha denk je samen na over vijftien inspirerende onderwerpen. Iedereen komt met 
zijn eigen vragen en ideeën. Je ontdekt altijd iets nieuws. Je ontmoet leuke, nieuwe 
mensen. En het is helemaal gratis! 
 
Hoe werkt het? 
Elke Alpha begint met een lekkere maaltijd. Deze maaltijd wordt voor je verzorgd. Na de 
maaltijd luister je naar een kort, inspirerend verhaal over een van de onderwerpen. 
Telkens komt iemand hiervoor een inleiding geven. Daarna is er alle ruimte om je 
vragen en gedachten te delen in kleine groepen. 
 
Alpha bijeenkomsten 
Er zijn tien bijeenkomsten op donderdagavond en één bijeenkomst op zaterdag 
overdag. De bijeenkomsten op donderdagavond duren van 18.00 tot 21.00 uur (behalve 
de informatieavond, zie onder). De eerste bijeenkomst is op 23 januari. De avonden 
vinden plaats in het parochiecentrum: Burgemeester Stulemeijerlaan 8, Bergen op 
Zoom. Op zaterdag 14 maart is de bijeenkomst overdag. Deze dag is een 
belangrijk onderdeel van Alpha, mis het dus niet. 
 
Informatieavond 
Ben je nieuwsgierig? Kom naar de informatieavond op donderdag 9 januari, van 19.30 - 
21.00 uur in het Parochiecentrum, Burgemeester Stulemeijerlaan 8 in Bergen op Zoom. 
Met koffie of thee en wat lekkers. Deze informatieavond is vrijblijvend en kun je niet bij 
de informatieavond zijn, kun je toch aan de cursus meedoen. 
 
Aanmelden 
Informatie/aanmelding bij pastoraal werkster Fredi Hagedoorn. E-mail: 
fredihagedoorn@lievevrouweparochie.nl. Aanmeldingen graag vóór 16 januari. Als je 
liever wilt bellen, kan dat met het parochiecentrum: 0164-233574. 
 
Vrijwilligers 
Voor Alpha zoeken we ook vrijwilligers, om te koken en te helpen. Daarvoor kun je je 
aanmelden bij Fredi Hagedoorn. Ook als je maar één of twee avonden kunt komen om 
bijvoorbeeld tafels te dekken en de afwas te doen, is dat al behulpzaam. 
 
Uitnodigen 
Heb je al een keer aan Alpha meegedaan en ken je mensen die mogelijk mee zouden 
willen doen aan Alpha? Nodig hen dan uit! 
 

Bron: nieuwsbrief vicariaten Middelburg en Breda; 
redactionele bewerking: Peter Vrancken 

mailto:fredihagedoorn@lievevrouweparochie.nl


 
 
 
 

,,Jongerenbedevaart naar Rome is een unieke kans’’ 

,,Een unieke kans die zich niet snel opnieuw zal aandienen,’’ zo typeert  

kapelaan Jochem van Velthoven de landelijke jongerenbedevaart die van 26 april  
tot en met 2 mei 2020 wordt gehouden naar Rome. Deze week ontvangen  
parochies in het bisdom Breda speciale ansichtkaarten en posters die de  
promotie verder ondersteunen. 

 
‘Geef jongeren de kans’ 
Van Velthoven gaat zelf mee als begeleider: ,,Ik zou het super vinden als we met 
enkele jongeren uit ons Bredase bisdom Rome kunnen gaan ontdekken!” Uit ervaring 
weet hij hoe belangrijk het is om met jongeren samen op pad te gaan en te ervaren hoe 
het is om deel uit te maken van een wereldkerk. “Jongeren laten niet de toekomst van 
de Kerk zien, maar het heden.’’ Dat zegt de kapelaan in het Bisdommagazine dat een 
dezer dagen op de mat valt. In een visionair artikel noemt hij hoe belangrijk het is om 
jongeren de kans te geven ,,een band op te bouwen met Jezus Christus”. In het artikel 
noemt hij verschillende manieren. Ook de bedevaart naar Rome is volgens hem zo’n 
gelegenheid: “een kans om Christus te ontmoeten en met elkaar het geloof te 
verdiepen, te vieren en te beleven.’’ 
 
De hulpbisschoppen mgr. Woorts en mgr. Mutsaerts gaan mee op tocht. In Rome 
worden de jongeren begeleid door een aantal Nederlandse priesters en diakens die de 
stad goed kennen. Organisatie: Jongkatholiek en het Huis voor de Pelgrim. 
 
Programma van de bedevaart 
Op zondag 26 april vertrekken de jongeren met het vliegtuig naar Rome. Samen 
bezoeken zij de graven van de apostelen Petrus en Paulus, de eerste leerlingen van 
Jezus. Tijdens de bedevaart zal worden stilgestaan bij het leerling-zijn van Jezus en wat 
het betekent om Hem te volgen. Elke dag wordt de eucharistie gevierd op een 
bijzondere plaats, waaronder in de St. Pieter en in de oudste Mariakerk van het Westen: 
de Santa Maria Maggiore. Ook de audiëntie met paus Franciscus op het St. Pietersplein 
maakt deel uit van het programma. 
 
Overnachtingen zijn geregeld in de jeugdherberg van de paters Teatijnen in het centrum 
van Rome, naast de grote basiliek van Sint Andreas. Verreweg het meeste in Rome zal 
te voet of met het openbaar vervoer worden gedaan. Een goede conditie en goed 
kunnen lopen is volgens de organisatie daarom een vereiste, mede vanwege het 
‘stevige’ programma en de vele indrukken die opgedaan worden. Op zaterdag 2 mei 
reizen de pelgrims per vliegtuig terug naar Nederland. 
 
Wanneer 26 april t/m 2 mei 2020 
Voor wie Maximaal aantal deelnemers: 100 jongeren tussen de 18 t/m 28 jaar 
Prijs  € 439,00 (tot 31 december 2019, daarna zal de prijs hoger liggen!) 
Organisatie Jong Katholiek en Huis voor de Pelgrim 
Contact Huis voor de Pelgrim, e-mail info@huisvoordepelgrim.nl. 
  Telefoon: 043-3215715 
Inschrijving Via de inschrijfpagina van Huis voor de Pelgrim 
Lees hier meer achtergronden van deze bedevaart.

 

http://jongkatholiek.nl/artikelen/bisschoppen-organiseren-jongerenbedevaart-naar-rome/
http://www.huisvoordepelgrim.nl/onze-reizen/rome/overzicht/overzicht
mailto:info@huisvoordepelgrim.nl
http://www.huisvoordepelgrim.nl/onze-reizen/rome/overzicht/overzicht
https://www.rkkerk.nl/bisschoppen-organiseren-jongerenbedevaart-naar-rome-voorjaar-2020/


 

Caritasnieuws 
De kleding inzameling voor Sams kledingactie heeft dit jaar een formidabel aantal 
zakken en een record aan kilo's opgebracht: 184 zakken die samen 950 kilogram 
wogen. 
 
Heel hartelijk dank aan alle gevers die de moeite hebben genomen om naar de kerk in 
Vlissingen te komen om daar de vrijwilligers aan het werk te zetten. Fijn dat wij samen 
mee konden werken aan onderwijs en kledingvoorzieningen in het door oorlog 
verscheurde Jemen. U kunt erop rekenen dat caritas volgend jaar weer meedoet aan 
deze kledinginzameling.  
 
Wereldwinkel 
In Vlissingen is op 24 november de Wereldwinkel op bezoek geweest met een deel van 
hun producten. Helaas lukte dat in Middelburg niet wegens gebrek aan vrijwilligers. De 
parochianen van de Onze Lieve Vrouwekerk hebben ook deze actie van de caritas 
ruimhartig ondersteund door voor € 256,- te kopen. Mede namens de dames van de 
wereldwinkel: ,,hartelijk dank en wij komen volgend jaar graag terug.’’ 
 
Kerstpakketten 
In december richt het caritasbestuur zich ten volle op het uitzoeken, samenstellen en 
wegbrengen van een groot aantal kerstpakketten. 12 Pakketten gaan in samenwerking 
met de Raad van Kerken en 12 pakketten verzorgen wij zelf. De opbrengst van de door 
u geschonken bedragen zullen wij heel goed besteden. Samen kunnen wij in deze 
adventstijd de verwachtingen van een groep mensen, die onze aandacht hard nodig 
heeft, waarmaken. 
 
 

 
Foto: © Peter Vrancken 

  
   



 

 
 

 
 

 

 
 
 

 



 

Nieuwe uitgave van Katholieke Bijbelstichting Evangelie: 
Bron van Levend Water 

Op 29 november 2019 is bij de Katholieke Bijbelstichting (KBS) een nieuwe 

uitgave verschenen: Evangelie: Bron van Levend Water. In deze compacte 
uitgave staan de vier Evangelies, het boek Handelingen en de brief aan de 
Romeinen. 
 
Aanleiding voor deze uitgave is de vraag 
van paus Franciscus aan alle christenen 
om altijd een evangelie op zak te 
hebben. De KBS gaf al eerder aan die 
oproep gehoor door de uitgave van een 
boekje met daarin de vier Evangelies. 
 

 
Nu is er een tweede uitgave dat de vier 
Evangelies omvat, maar ook het boek 
Handelingen en de brief aan de 
Romeinen. Ook deze uitgave heeft een 
compact, handzaam formaat om zo mee 
te kunnen nemen in jaszak of  handtas. 

 

 
Het boekje kost slechts € 4,95 (inclusief verzendkosten in NL). Bij bestelling van grotere 
aantallen (50 en 100) zijn kortingen mogelijk. Deze uitgave kan alleen besteld worden 
bij de KBS en wel via e-mailadres: info@rkbijbel.nl. 
 
Kijk ook op www.rkbijbel.nl 
 

 
 
 

Gedicht advent 
Advent  betekent: wachten 
op ’t komen van het kind.  

Door lange, diepe nachten 
alleen met de gedachten 
en ’t suizen van de wind. 
Advent betekent: waken 

tot ’t komen van het Kind. 
met het geloof als baken 
het eigen zijn verzaken 
en leven met de wind. 

Advent betekent: weten 
van ’t komen van het KIND. 
God heeft ons niet vergeten 
maar grote vreugd bemeten 

en ons opnieuw bemind. 
Mieke de Jong 

 
 

 
Foto: © Jeannette Vrancken 
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Nieuwe inrichting vitrinekast Onze Lieve Vrouwekerk 

 

Enkele dames van de werkgroep 

Open Kerk groep hebben de 
vitrinekast op het Martinusplein in de 
Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen 
opnieuw ingericht. 
 
 
Met een gedeelte van de kerststal is het 
nu zeker de moeite om op het Martinus-
plein in de kerk te gaan kijken. 
 
 
Openingstijden 
De vitrinekast en de kerststal zijn tijdens 
de reguliere openingstijden van de Onze 
Lieve Vrouwekerk in Vlissingen te 
bezichtigen. 
 

 
Foto: Henny Thijsen 

 
 

Kerstzingen op de Markt in Middelburg 

Op zondag 22 december a.s. vindt ‘Kerstzingen op de Markt’ plaats, een nieuwe 

activiteit uitgaande van de Raad van Kerken en bedoeld voor alle Middelburgers. 
De opzet ervan is nieuw voor onze stad. We hebben ervoor gekozen om als 
kerken meer naar buiten te treden en we doen dat deze keer heel letterlijk. 
 
Daarvoor hebben we contact gezocht met de organisatie van Winterstad Middelburg en 
een plekje gekregen in het programma rond de ijsbaan en de kiosken zoals die op de 
Markt staan opgesteld. Vlak voor de Drukkerij wordt een podium opgesteld. De Chr. 
brassband Middelburg en de band ‘Diverse’ verlenen muzikaal hun medewerking, 
burgemeester mr. Harald M. Bergmann heeft toegezegd het kerstevangelie te lezen en 
ds. Bert Renkema zal een korte kerstoverdenking houden. Het Leger des Heils verzorgt 
de traditionele kerstcollecte. 
 
Wees allen hartelijk welkom! Laten we als kerken samen een helder kerstgeluid 
laten horen. Het programma begint om 19.30 uur. 
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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 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 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 in de vorige nieuwsbrief. 

 
 
■ 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 in onze nieuwsbrief 
van vorige week. 

 
 
■ Zondag 22 december 2019 (19.30 uur) 

Kerstzingen op de Markt in Middelburg. Lees hier 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 
bijbellezingen, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vriendelijkheid is de gouden schakel 
die de wereld bijeen houdt!! 
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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. 
 

12-28-801 
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