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De kerststal van zorgcentrum Ter Reede met beelden van de Onze Lieve Vrouwekerk 

Foto: © Jeannette Vrancken 
 

Laten we daarom blijven zoeken naar licht, warmte en verbondenheid, 
als uiting van ons diepste verlangen en van het groeiende besef, dat 
onze droom ook Gods droom is. Namens het hele pastorale team 
wens ik u een mooi kerstfeest toe. 

Wiel Hacking, pastoraal werker 



Vieringen rond Kerst en nieuwjaar 
(herziene versie!!) 

 

 
 

24 december 
Middelburg 
Zorgcentrum Willibrord 
16.00 uur 
Pastor Ria Mangnus 
Oecumenische viering 
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 Vrouwekerk 
10.00 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 
Will Sweere 
 
Vlissingen 
Onze Lieve Vrouwekerk 
10.00 uur 
Emeritus-pastoor Paul de Maat 
 
 
 

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



Kerstmis: onblusbaar verlangen 

Hoe zouden ons leven, onze wereld er uitzien als we het kerstfeest niet zouden 

vieren? Als we niet de huiselijke gezelligheid zouden opzoeken, die ons de 
onderlinge verbondenheid en vriendschap laat ervaren? Als we niet onze huizen 
en onze straten zouden versieren met allerlei vormen van licht en vrolijkheid? Als 
we niet onze familie en vrienden uitnodigen om die donkere dagen door te 
brengen in een sfeer van warmte en samenzijn? Als we niet uitdrukkelijk ruimte 
zouden scheppen voor mensen die deze dagen in hun eentje moeten 
doorbrengen? Als we de liederen en gezangen  –in de kerken, in de straten op 
TV–  niet meer zouden zingen en horen? Als we de geboorte van het Kind in 
Bethlehem niet meer zouden gedenken? 
 
Dan hebben we het verlangen uit ons leven verbannen, begraven, vernietigd. Alleen 
doodsheid blijft er dan slechts over. 
 
Wij kunnen het gewoonweg niet laten om het kerstfeest te vieren. Want misschien nog 
meer dan het feest van licht is kerstmis het feest van ons onblusbaar verlangen. De 
geboorte van een kind, nietig en kwetsbaar, roept in ons het verlangen wakker om 
behoedzaam om te gaan met het leven. Het nieuwe leven vraagt om onze 
bescherming: zonder woorden, maar puur omwille van het feit dat het kind er is. En 
natuurlijk beseffen we, dat we op sommige momenten tekort schieten in het 
beschermen en behoeden van wie kwetsbaar is. Maar toch roept het nieuwe leven, 
roept een klein en tegelijk sprankelend mensje telkens weer het verlangen in ons 
wakker om te zorgen dat er toekomst is, steeds opnieuw. 
 
Het verlangen naar nieuwe toekomst, naar betere tijden, naar genezing van ziekte, naar 
verzoening en vrede, naar ruimte en erkenning, naar goede verhoudingen en 
voldoening met onze bezigheden: het zit zó ingebakken in ons mens-zijn, dat het 
misschien wel vooral met kerstmis een extra ondersteuning vindt. Want juist wanneer 
het donker is in ons leven (niet alleen in de natuur, maar ook in ons bewustzijn), is het 
verlangen naar licht en uitzicht nog sterker dan gewoonlijk. 
 
Ook buiten de kerken zijn er allerlei uitingen van hoe mensen vorm geven aan dit 
oermenselijke verlangen. Denk aan feestelijke maaltijden in verzorgings- en 
ziekenhuizen, aan speciale bijeenkomsten van ouderenbonden, aan sfeervolle 
vieringen op scholen, aan de vele kerstkaarten die worden verstuurd, aan acties voor 
goede doelen die in deze dagen extra aandacht krijgen. 
 
Maar het zijn toch vooral de kerken en andere religieuze groeperingen, die de kern van 
het kerstgebeuren proberen levend te houden. God zelf zoekt, in de geboorte van een 
Kind, een plaats in het leven en de geschiedenis van mensen. Deze zienswijze zal niet 
voor iedereen vanzelfsprekend of geloofwaardig zijn. Maar in dit Kind van Bethlehem wil 
God laten zien, dat ons verlangen naar een menswaardig bestaan voor iedereen geen 
ijdele hoop is. Juist in zijn kwetsbaarheid vormt het Kerstkind een uitdagende kracht, die 
alle mensen uitnodigt om mee te werken aan die onuitroeibare droom van vrede en 
recht voor ieder. 
 
Laten we daarom blijven zoeken naar licht, warmte en verbondenheid, als uiting 
van ons diepste verlangen en van het groeiende besef, dat onze droom ook Gods 
droom is. Namens het hele pastorale team wens ik u een mooi kerstfeest toe. 
 
Wiel Hacking, pastoraal werker 



 

 
 

 
 
 
 
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


 
 
 
 

 

Paus Franciscus in apostolische brief: ‘de kerststal laat ons 
de tedere liefde van God zien’ 

De kerststal ,,doet ons beseffen dat Gods liefde voor ons zo groot is, dat Hij een 

van ons werd, zodat wij op onze beurt één met Hem mogen worden.’’ Dit schrijft 
paus Franciscus in een apostolische brief die op 1 december verscheen: 
‘Admirabile signum’ (‘Bewonderenswaardig teken’). De paus was die dag op 
bezoek in Greccio. Daar ligt de oorsprong van de kerststal. 
 
De heilige Franciscus kwam in Greccio, toen en ook nu een klein stadje, waarschijnlijk 
nadat hij in november 1223 Rome had bezocht. Franciscus wilde de geboorte van 
Jezus in de stal in Bethlehem levendig in herinnering brengen. Een van de inwoners 
van Greccio ging aan de slag met zijn aanwijzingen en op 25 december vierden de 
franciscanen samen met mensen uit Greccio de eucharistie bij die eerste kerststal. 
 

 
De kerststal in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen.  Foto: © Peter Vrancken 
 
De paus noemt het opbouwen van de kerststal ,,een vreugdevolle traditie’’ en een rijke 
volksvroomheid. Met zijn brief wil de paus de traditie van de kerststal stimuleren niet 
alleen in de families, maar ook het gebruik van de kerststallen die op scholen een plek 
krijgen, op het werk, in ziekenhuizen, gevangenissen en op de pleinen van steden en 
dorpen. 
 
Het eenvoudige idee van de heilige Franciscus is ,,een groot werk van evangelisatie’’, 
schrijft de paus. Al eeuwenlang raakt de kerststal de harten van de mensen. ,,Allereerst 
omdat de kerststal ons de tedere liefde van God laat zien,” schrijft de paus. ,,In Jezus 
heeft de Vader ons een broer gegeven, die naar ons op zoek gaat als we verward zijn 
of verloren lopen, en een loyale vriend aan onze zijde. God de Vader gaf ons zijn Zoon 
die ons vergeeft en bevrijdt van onze zonden.’’ 

,,De kerststal roept op tot navolging van 
Jezus op zijn weg van nederigheid, 

armoede en zelfverloochening.’’ 

Door het opzetten van de kerststal kunnen we ons het tafereel van Bethlehem beter 
voorstellen. De geboorte van Jezus in de stal nodigt uit ,,de armoede te ‘voelen’ en ‘aan 
te raken’ die Gods Zoon op zich nam door mens te worden. 



 
 
 
 

Het roept op tot navolging van Jezus op die weg van nederigheid, armoede en 
zelfverloochening, die van de kribbe naar het kruis leidt. Het vraagt van ons om Hem te 
ontmoeten en Hem te dienen door barmhartig te zijn naar onze broeders en zusters in 
nood (cf Matteüs 25, 31-46).’’ 
 
De paus loopt in zijn brief de figuren en onderdelen van de kerststal na. En hij sluit zijn 
brief af met een oproep om het geloof door te geven. ,,De kerststal herinnert ons aan de 
tijd toen we zelf kind waren […] en doet ons beseffen welk kostbare geschenk we 
hebben ontvangen van degenen die ons het geloof hebben doorgegeven. En dit 
herinnert ons aan onze opdracht om die zelfde ervaring te delen met onze kinderen en 
kleinkinderen.’’ 

• Lees de brief van paus Franciscus over de kerststal (Engels) 
• Kijk op rkdocumenten.nl voor een Nederlandse vertaling van de brief 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 

Kerststalletje van Marja Dobbelaar 

 
 
 
 
 
 

Reageren op een artikel in deze nieuwsbrief? 

Stuur uw e-mail naar nieuws@rkwalcheren.nl 

 

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/12/01/0953/01938.html#en
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=7500
mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 
 
 
 

  

 
 

Voor ongeveer 2 euro per 

week kunt u op deze plaats 

adverteren 

Info: Herman Maas 

0118 – 430377 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
Vergaderschema 2020 parochiebestuur 
a. Donderdag 16 januari van 10.00 tot 12.00 uur pastorie Vlissingen 

b. Dinsdag 4 februari  strategiedag, tijd en locatie nader te bepalen 

c. Woensdag 12 februari   van 14.00 tot 16.00 uur pastorie Middelburg 

d. Vrijdag 13 maart   van 14.00 tot 16.00 uur pastorie Vlissingen 

e. Vrijdag 17 april   van 14.00 tot 16.00 uur pastorie Middelburg 

f. Dinsdag 19 mei  van 19.30 tot 21.30 uur pastorie Vlissingen 

g. Woensdag 24 juni  van 14.00 tot 16.00 uur pastorie Middelburg 

h. Donderdag 27 augustus van 14.00 tot 16.00 uur pastorie Vlissingen 

i. Vrijdag 25 september van 14.00 tot 16.00 uur pastorie Middelburg 

j. Dinsdag 20 oktober  van 19.30 tot 21.30 uur pastorie Vlissingen 

k. Woensdag 18 november van 14.00 tot 16.00 uur pastorie Middelburg 

l. Donderdag 17 december van 14.00 tot 16.00 uur pastorie Vlissingen 



 
 
 
 

Bisdom Breda houdt communicatie-onderzoek 

Om beter zicht te krijgen op de communicatiebehoeften van mensen die met het 

bisdom verbonden zijn, houdt het Bisdom Breda een communicatie-onderzoek. Tot en 
met 15 maart 2020 kan een online vragenlijst worden ingevuld. Ook wordt er een aantal 
interviews gehouden met mensen uit verschillende doelgroepen. 
 

,,Verschillende doelgroepen vernemen dagelijks nieuws en informatie vanuit het 
bisdom,’’ vertelt Marc de Koning, hoofd communicatie van het bisdom. ,,Dit onderzoek 
is een ‘check’ in hoeverre de aansluiting tussen de doelgroepen en het bisdom klopt.’’ In 
de vragenlijst wordt ook gevraagd naar de ervaringen met de communicatie van 
parochies in het bisdom. De Koning: ,,De parochies vormen een belangrijke schakel in 
de communicatie tussen de verschillende doelgroepen. Tegelijkertijd zijn ze zelf ook 
doelgroep. Hoe meer communicatie we in beeld kunnen brengen, hoe beter we 
parochies kunnen adviseren en ondersteunen.’’ 
 
,,Een aantal mensen krijgt een papieren versie van de vragenlijst toegestuurd,’’ vult De 
Koning aan. ,,Het liefst ontvangen we alle inzendingen via de online vragenlijst. Dat is 
voor de verwerking efficiënter en minder belastend voor het milieu. Maar niet iedereen 
is even handig met de computer, weten we. Een papieren versie van de vragenlijst biedt 
dan uitkomst.’’ 

▪ Ga naar de startpagina van de vragenlijst 
 

Bron: Bisdom Breda; redactionele bewerking: Peter Vrancken 
 
 
 
 

Elsa Cornelia Nierinck-Weststrate overleden 

Op woensdag 11 december is in haar woonplaats Vlissingen mevrouw Elsa 

Cornelia Nierinck-Weststrate overleden. Ze werd 88 jaar. 
 
Van 1976 tot 1992 maakte zij deel uit van het gemengd koor van de Onze Lieve 
Vrouwekerk in Vlissingen. Ze was een trouw en vooral vriendelijk koorlid en bovendien 
altijd aanwezig! 
 
De herdenkingsdienst werd afgelopen dinsdag gehouden in de aula van het 
crematorium in Middelburg. 
 
 

 

Snel een viering op Walcheren zoeken? 

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

 

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


 
 
 
 

James Mallon: ,,We gaan van elkaar leven’’ 

Over minder dan honderd dagen begint de conferentie ‘De Missionaire parochie 

– Als God renoveert’. In een videoboodschap aan de Nederland en Vlaanderen 
gaat priester James Mallon, hoofdspreker tijdens de conferentie, in op de meest 
gehoorde bedenking ten opzichte van de conferentie: ,,Nederland is niet 
Canada.’’ Klik om de in het Nederlands ondertitelde videoboodschap te zien: 
https://www.youtube.com/watch?v=BLAlKeZU28Q&feature=youtu.be 
 
De laatste jaren heeft Mallon Azië, Afrika, Latijns Amerika, Europa en Noord Amerika 
bezocht. ,,Verschillen zijn er’’, weet hij. ,,Iedere kerk heeft zijn eigen context. Maar één 
ding hebben parochies over heel de wereld gemeen. Overal staat de kerk er hetzelfde 
voor. Overal kampen parochieleiders ermee dat een groot deel van van het pastorale 
model is gebaseerd op een wereld die niet meer bestaat. De seculiere wereld beperkt 
zich niet tot het Westen.’’ 
 
Mallon kijkt uit naar de conferentie. ,,Het is voor ons team zó vreugdevol om met 
mannen en vrouwen zoals jullie samen te komen en te reflecteren over hoe we kunnen 
beginnen de zaken anders te doen. We gaan van elkaar leren.’’ De Canadese priester 
waarschuwt mensen vaak om niet ‘klakkeloos te kopiëren’ wat een andere kerk doet. 
Mallon: ,,Begrijp het ‘waarom’ en neem het waarom mee naar huis. Ga in je eigen 
context met het ‘waarom’ aan de slag.’’ 
 
,,Wanneer we onbevooroordeeld bij elkaar komen en de hulp van de Heer en de 
inspiratie van de Heilige Geest zoeken, gaan we leren hoe we onze parochies tot missie 
bewegen.’’ Mallon roept op om de leiders van de parochies mee te nemen naar de 
conferentie en te bidden voor de voorbereidingen. ,,Bid ook dat de mensen voor wie het 
bedoeld is zich hiervoor kunnen vrijmaken.’’ 
 
Meer informatie: klik op www.missionaireparochie.nl 

Bron: Bisdom Breda; redactionele bewerking Peter Vrancken 

 
 
 
 

 

Sluiting parochiesecretariaten 

Gedurende de periode van dinsdag 24 december 2019 tot en met woensdag 1 

januari 2020 zijn de parochiesecretariaten in Middelburg en Vlissingen 
GESLOTEN. 
 
Voor noodgevallen kunt u de pastorale teamwacht bellen: 
 

06 53 63 71 30 
 

https://missionaireparochie.nl/


 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Kerstsamenzang in de Historische Kerk Souburg 

Morgenavond, zaterdag 21 december 2019, verlenen De Cantorij van de 

Protestantse Gemeente Oost-Souburg onder leiding van Ineke Wijkhuijs–v.d. 
Driest en Brassband ONDA uit Ritthem onder leiding van Bart Borgt medewerking 
aan een Kerstsamenzang. 
 
Er worden bekende kerstliederen gezongen en iedereen kan uit volle borst meezingen. 
 
Toegang Gratis; er is wel een collecte voor een vrijwillige bijdrage! 
Aanvang 20.00 uur 
  



 

Kerstmatinee  Vlissingse Oratoriumvereniging ‘Een Bachje 
vol met stro’ 

Morgen, zaterdag 21 december, sluit de Vlissingse Oratoriumvereniging een 

enerverend concertjaar af met de voorstelling ‘Een Bachje vol met stro’. Het is 
een muzikale kerstvertelling voor het hele gezin, voor opa’s en oma’s en hun 
kleinkinderen. In samenwerking met acteur Marcel van As, drie solisten en het 
Kerstorkest vertellen we het kerstverhaal onder leiding van onze dirigent Pim 
Overduin. 
 
De muziek is gebaseerd op het Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach: u 
hoort natuurlijk de pauken en trompetten in het ‘Jauchzet, frohlocket …’, en u ook een 
paar bekende koralen. 
 
We spelen deze kerstmatinee op zaterdag 21 december twee keer in een kleine 
opstelling, waarbij de kinderen direct contact maken met de acteur, de musici en de 
zangers.  
 
Acteur Marcel van As laat de kinderen het verhaal en de muziek van dichtbij mee 
beleven. Twee jaar geleden hebben we deze voorstelling voor het eerst gespeeld en 
met veel succes. 
 
Plaats : Sint Jacobskerk aan de Oude Markt in Vlissingen. Er zijn twee voorstellingen: 
om 14.00 en om 16.00 uur. De kerkdeuren gaan een half uur voor aanvang open. 
Kaarten voor groot en klein: € 5,00 per persoon. Kaarten zijn (volop) verkrijgbaar aan de 
ingang van de kerk. Er zijn geen gereserveerde plaatsen. 
 
Kaarten kunnen ook besteld worden via https://vlissingse-oratoriumvereniging.nl/ 
 
 
 

Werkdruk bestuursleden fors toegenomen 

De werkdruk voor de leden van het parochiebestuur is de afgelopen jaren fors 

toegenomen. 
 
Naast de reguliere werkzaamheden is er vooral veel tijd nodig geweest voor het 
ontwikkelen van het parochieplan in samenwerking met de H. Pater Damiaanparochie, 
het ontwikkelen van beleid voor de toeristenkerken, het ontwikkelen van het 
vrijwilligersbeleidsplan, het opnieuw ontwikkelen en uitvoeren van VOG-beleid, het 
ontwikkelen en uitvoeren van de AVG-richtlijnen, de herontwikkeling van de Onze Lieve 
Vrouwekerk in Vlissingen, de overgang naar een ander administratiesysteem, de 
financiële planning en nog enkele beleidsterreinen. 
 
In juni 2020 hebben we een nieuwe penningmeester nodig en in juni 2021 een nieuwe 
financiële administrateur. We hebben dus zowel vervanging als uitbreiding nodig. 
 
Daarom is het parochiebestuur naarstig op zoek naar versterking. In het kader van 
evenwichtige vertegenwoordiging zoeken we bij voorkeur dames en bij voorkeur uit 
Vlissingen. 
Mocht u zich kandidaat willen stellen of iemand weten als mogelijke kandidaat, 
laat het dan weten aan de secretaris van het parochiebestuur: 
secretaris@rkwalcheren.nl, telefoon 0118-463092 of aan de pastoor en voorzitter 
van het parochiebestuur: avanhees@zeelandnet.nl 

https://vlissingse-oratoriumvereniging.nl/
mailto:secretaris@rkwalcheren.nl
mailto:avanhees@zeelandnet.nl 


 

 

 
 

 

 
 
 

 



 

Parochieplan Boven de Schelde 

Het Parochieplan 2019-2022 voor de Heilige Maria Parochie Walcheren en de 

Heilige Pater Damiaanparochie (De Bevelanden en Schouwen-Duiveland) is 
gepresenteerd aan de parochianen. Deze presentatie gebeurde na goedkeuring 
van het plan door de bisschop van Breda, Mgr. Dr. J. Liesen en met aanvullende 
aanbevelingen van zijn kant. 
 
Het Parochieplan met als titel 'De bakens verzetten' begint met een visie op gelovig 
samenkomen rond Jezus Christus. Het plan zet lijnen uit naar toekomstige 
ontwikkelingen op diverse terreinen: pastoraat, bestuur, personeel, financiën, gebouwen 
en communicatie. Gezien de terugloop in financiële middelen, in inzetbaarheid van 
vrijwilligers en beroepskrachten alsook in kerkbezoek zullen de bakens verzet moeten 
worden. Door besturen, pastoraal team en parochianen zal in de komende jaren worden 
nagedacht over welke activiteiten nog kunnen plaats vinden en welke faciliteiten 
daarvoor nodig en betaalbaar zullen zijn. Beslissingen hierover zijn op korte termijn niet 
te verwachten, omdat men in goed overleg tot verantwoorde en vooral inspirerende 
besluiten wil komen. 
 
De presentatie van het parochieplan vond plaats in Lewedorp op maandag 2 december 
2019 voor de parochiekerncommissies en de Parochiële Caritas-instelling in de Heilige 
Pater Damiaanparochie en op maandag 9 december voor belangstellende parochianen. 
 
Voor de Heilige Maria Parochie Walcheren vond de presentatie voor alle 
belangstellende parochianen plaats op woensdag 4 december in Middelburg en 
woensdag 11 december in Vlissingen. De bijeenkomsten in beide parochies werden 
gekenmerkt door een aandachtig gehoor van de aanwezigen. Er werden informatieve 
en ter zake doende vragen gesteld bij de presentatie van het parochieplan. In het ijkjaar 
2022 zal bezien worden, waar de parochies staan als het gaat over de (her)bestemming 
van kerkgebouwen. Duidelijk is, dat beslissingen op dit punt (uiteindelijk een 
verantwoordelijkheid van de parochiebesturen) altijd genomen zullen worden in goed 
overleg en samenspraak met de feitelijke gebruikers van de gebouwen. Met andere 
woorden: de beslisstructuur wordt gekenmerkt door een bottom up-benadering. 
 
Terechte vragen kwamen naar voren over kwesties die niet uitdrukkelijk in het 
Parochieplan zijn opgenomen. Zoals: hoe kunnen we de kerkdiensten en andere 
activiteiten dementievriendelijk maken? Wordt in de onderhoudsplannen ook rekening 
gehouden met de begraafplaatsen? Hoe worden parochianen in de Heilige Maria 
Parochie Walcheren, die geen toegang hebben tot de digitale media, geïnformeerd nu 
er sinds enige tijd geen gedrukt parochieblad meer is? Welke toerusting is er nodig en 
mogelijk voor vrijwilligers die het onderhoud van gebouwen en begraafplaatsen 
verzorgen? Kortom: er was duidelijk sprake van een grote betrokkenheid van de 
aanwezigen bij de bespreking van 'De bakens verzetten'. 
 
Nadere informatie 
Wiel Hacking, pastoraal werker en voorzitter van de Werkgroep Parochieplan 
wielhacking@gmail.com; telefoon: 06-17 598 152 

 
 

mailto:wielhacking@gmail.com
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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. 

 
 
■ Zaterdag 21 december 2019 (20.00 uur) 

 Kerstsamenzang in de historische kerk van Oost-Souburg met de Cantorij van de kerk 
en Brassband Onda uit Ritthem. Toegang: gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs 
gesteld. 

 
 
■ Zondag 22 december 2019 (16.30 uur) 

Evensong (Nine lessons and carols) in de Sint Jacobskerk in Vlissingen met 
medewerking van onder meer De Evensingers. 

 
 
■ Zondag 22 december 2019 (19.30 uur) 

Kerstzingen op de Markt in Middelburg. Lees hier meer over elders in onze vorige  
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 15 januari 2020 (19.30) 

Publiekslezing door Leo Fijen met als titel ‘Als God renoveert’, in de H. Antonius-
kathedraal in Breda. Leo Fijen is door het Sint Franciscuscentrum gevraagd deze 
lezing te houden in het kader van het voorprogramma op de conferentie 'De 
Missionaire parochie. Als God renoveert', op 24 en 25 maart 2020 in Oudenbosch. 
Vooraf inschrijven via de website van de St. Franciscentrum. U leest hier meer over in 
een van de komende nieuwsbrieven. 

 
 
■ Donderdag 16 januari 2020 (10.00 – 12.00 uur) 

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

 
 

Een capabel bestuurder 
heeft geen macht nodig!! 
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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. 
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