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Moge het nieuwe jaar kracht geven 
als het moeilijk gaat. 

 
Vrede scheppen waar wanhoop heerst 
en liefde brengen in eenzame dagen. 

 
Wij wensen u een voorspoedig, vreugdevol 

en bovenal gezond 2020 
 
 
 

Peter Vrancken, 
eindredacteur nieuwsbief 

 
 



Een andere kerst 
Niet altijd is kerst hetzelfde als voorgaande jaren. De oorzaken kunnen 
verschillend zijn. Wij vonden een tweetal kerstvieringen, die -vergeleken met het 
verleden-  dit jaar wel heel erg afwijkend waren. Gaat u mee naar Parijs, Nijmegen 
en landen aan de Indische Oceaan? 
 
 
Tekst: Peter Vrancken 
 
 
In Parijs was de Notre-Dame al tweehonderd jaar de plek, waar veel gelovigen naar de 
nachtmis gingen. Na de verwoestende brand in april van dit jaar, waarbij de prachtige 
spits van de kathedraal instortte en het dak verwoestte, moesten ze uitwijken naar een 
naburige, kleinere, kerk. Na de rampspoed werd in Frankrijk maar ook daarbuiten, 
ontzettend veel geld ingezameld voor de herbouw. De Notre-Dame was immers een 
mondiaal en dierbaar Godshuis. 
 
En op eerste Kerstdag schokte aartspriester Patrick Chauvet iedereen met de 
waarschuwing, dat de kans vijftig procent is, dat de Notre-Dame nooit meer hersteld 
kan worden. Het verwoestte gebouw staat nog steeds in steigers, die er al voor de 
brand stonden. Gevreesd wordt, dat het restant van de kathedraal zal instorten zodra 
die steigers verwijderd worden. 
 
Het verwijderen van die steigers is noodzakelijk in verband met de veiligheid van de 
restaurateurs. Volgens de aartspriester zal op zijn vroegst in 2021 met de restauratie 
begonnen kunnen worden. En als dat al lukt, duurt het vervolgens minimaal drie jaar 
voordat de Notre-Dame weer voor het publiek en de gelovigen geopend kan worden. 
 
Nijmegen 
Ook een andere kerst in Nijmegen. Daar werd kerstmis gevierd  in een circustent van 
de familie Freiwald, waar Bernard van Welzenes, landelijk aalmoezenier van schippers, 
kermislui en de circusbevolking, voorging in de Kerstmis op Eerste Kerstdag. Normaal 
gesproken is het schipperscentrum in de Nijmeegse Waalhaven zijn werkterrein. 
 
De eucharistieviering had als doel om nieuwe contacten maken en bestaande contacten 
te onderhouden en te verstevigen tussen de schippers, kermislui en circusbevolking. En 
natuurlijk ontbraken tijdens de kerstmis de acrobaten niet, die fraaie acts opvoerden in 
een speciaal gedeelte van de piste bij de aalmoezenier. 
 
Indische Oceaan 
Op Tweede Kerstdag was het precies vijftien jaar geleden, dat Thailand en andere 
landen aan de Indische Oceaan werden getroffen door de zwaarste tsunami in de 
geschiedenis. Er overleden zo’n 230.000 mensen. Behalve in Thailand en Indonesië  
werd in meerdere landen aan de Indische Oceaan de ramp op tweede kerstdag 2004 
herdacht. 
 

 

 

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

 
 
 
 



Vieringen rond nieuwjaar 
 

 
 

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 
 
 



 

Paus over Wereldvrededag: ,,Voor alles gaat het erom te 
geloven in de mogelijkheid van vrede’’ 

In zijn boodschap voor Wereldvrededag, woensdag 1 januari 2020, roept paus 

Franciscus op te blijven geloven in de mogelijkheid van vrede. Vrede zou niet 
voort moeten komen uit het bezweren of juist aanwakkeren van angst, 
bijvoorbeeld met inzet van kernwapens, maar gebaseerd moeten zijn op 
wederzijds vertrouwen in onderlinge relaties. 
 
De paus signaleert vreselijke beproevingen van burgerlijke en internationale conflicten, 
die vaak nog verergerd worden door meedogenloos geweld. ,,Iedere oorlog blijkt in 
werkelijkheid broedermoord te zijn, die het project van broederschap zelf, dat staat 
geschreven in de roeping van de mensenfamilie, vernietigt’’, zegt de paus. 
 
Zeventig maal zeven 
Paus Franciscus laat met het evangelie van Matheus zien dat vrede begint met het 
vermogen om elkaar te vergeven. ,,Wij laten ons leiden door de passage uit het 
evangelie die het volgende gesprek tussen Petrus en Jezus weergeeft: Heer, als mijn 
broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven? Tot zevenmaal 
toe?’’ En Jezus antwoordde hem: ,,Neen, zeg Ik u, niet tot zevenmaal toe, maar tot 
zeventigmaal zevenmaal” (Mat. 18, 21-22). Deze weg van verzoening roept ons op in 
de diepte van ons hart de kracht te vinden van de vergeving en het vermogen elkaar als 
broeders en zusters te erkennen. In vergeving te leren leven doet ons vermogen om 
vrouwen en mannen van vrede te worden, toenemen.’’ 
 
,,Vóór alles gaat het erom te geloven in de mogelijkheid van vrede, te geloven dat de 
ander dezelfde behoefte aan vrede heeft als wij. Hierbij kan ons de liefde van God voor 
ieder van ons, een bevrijdende, onbegrensde, belangeloze, onvermoeibare liefde, 
inspireren’’, zegt de paus. 
 
Hij wenst iedere persoon toe ‘wanneer hij op deze wereld komt, een bestaan van 
vrede te kennen en ten volle de belofte van liefde en leven die hij in zich draagt, te 
mogen ontwikkelen’. 
 
Meer lezen? 

Lees hier de complete boodschap van paus Franciscus voor Wereldvrededag 2020. 
(Werkvertaling op www.rkdocumenten.nl). 

 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

  

 

Nieuwsbrief H. Maria Parochie 
 

Als eerste met het laatste nieuws! 
 

 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=7516
http://www.rkdocumenten.nl/


 

Leo Fijen houdt lezing: Als God renoveert 

Graag nodigen wij u uit voor een publiekslezing door Leo Fijen met als titel ‘Als 

God renoveert’, op 15 januari 2020 in de H. Antoniuskathedraal vanaf 19.30 uur. 
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. 
 

Voor wie 
Deze publiekslezing is toegankelijk voor iedere geïnteresseerde. Van harte welkom. 
 
Wanneer en waar 
De avond wordt gehouden op 15 januari 2020 in de H. Antoniuskathedraal – Sint 
Janstraat 8 in Breda van 19.30 tot 21.30 uur. 
 
Over de inleider 
Naast bekende tv-presentator is Leo Fijen directeur van Adveniat. Hij is de uitgever van 
het boek 'Als God renoveert. De parochie van onderhoud naar bloei', de Nederlandse 
vertaling van 'Divine renovation. From a Maintenance to a Missional Parish' van de 
Canadese priester James Mallon. 
 
Parochievernieuwing en mensen in contact brengen met Jezus Christus 
Het thema van de parochievernieuwing ligt Leo Fijen nauw aan het hart. Zelf is hij 
vrijwilliger in de parochiekern van Sint Maarten in Maartensdijk. Deze geloofsge-
meenschap behoort de HH. Maria en Marthaparochie in Baarn. 
In verschillende publicaties zoals 'Het wonder van Maartensdijk' beschrijft hij hoe een 
kleine gemeenschap leeft met God (2001). In 'Het wonder van Maartensdijk gaat verder' 
staan 80 verhalen van mensen over geloven van mensen in een vitale dorpskerk (2008) 
en 'Succesverhalen in de Kerk' (2018) getuigt hij van zijn geloof in de vitaliteit van 
parochies. 
In de geloofsgesprekken op zondagmorgen laat hij zien hoe mensen hun geloof 
verwoorden. Ook hierdoor brengt hij de verborgen dynamiek van ons geloof aan het 
licht. In zijn lezing illustreert Leo Fijen aan de hand van concrete voorbeelden hoe 
Nederlandse parochies missionair zijn en mensen in contact brengen met Jezus 
Christus. 
 
Programma 
19.00 uur Ontvangst 
19.30 uur Lezing door Leo Fijen 
20.15 uur Pauze 
20.30 uur Voortzetting lezing met na afloop gelegenheid tot vragen en gesprek 
20.15 uur Afsluitend bidden we het Avondgebed 
20.30 uur Einde van de avond 
Aanmelden en kosten 
U kunt u inschrijven door het invullen van het inschrijfformulier op de website van het 
Sint Franciscuscentrum. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige 
bijdrage is welkom. 

 
Bron: Franciscuscentrum; redactionele bewerking: Peter Vrancken 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

In 2020 is maandag de vrije dag van de pastores 

Met hart en ziel zetten de pastorale beroepskrachten zich in voor het pastorale 

werk in het Samenwerkingsverband Boven de Schelde. Om de kwaliteit van het 
werk op peil te houden is het nodig, dat de pastores eens per week een dag rust 
kunnen nemen. Met ingang van januari 2020 zal maandag de vrije dag zijn. 
 
Pastoraal werkster Ria Mangnus en pastoraal werker Wiel Hacking hebben een 
aanstelling voor 80% en zijn daarom op maandag niet voor werkzaamheden 
beschikbaar. 
 
Ook pastoor Fons van Hees en pastoraal werkster Alida van Veldhoven zullen  vanaf 
januari 2020 niet werkzaam zijn op maandag. 
 
Via de telefoon van de teamwacht (bij overlijden, ziekenzalving of -zegening of bij acute 
pastorale nood (zeven dagen per week van 8.00 tot 22.00 uur) is bij toerbeurt steeds 
één van de pastores bereikbaar, ook op maandag. Het telefoonnummer van de 
pastorale teamwacht is: 06 53 63 71 30. 
 
Namens het pastorale team, 
Wiel Hacking, teamleider 

 
 
 
 

 

Reageren op een artikel in deze nieuwsbrief? 

Stuur uw e-mail naar nieuws@rkwalcheren.nl 

 

 

 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

,,We willen namens Actie Kerkbalans van kerkleden horen: 
wat vind jij belangrijk aan je kerk?’’ 

,,We willen van kerkleden horen: wat vind jij nou belangrijk aan je kerk?’’ Anna 

Kruse is lid van het Kerkbalans campagneteam namens de R.-K. Kerk. Samen met 
Daan Damsteeg, lid namens de PKN, hoopt ze dat zoveel mogelijk mensen de 
peiling invullen die Actie Kerkbalans voor 2020 heeft uitgezet. 
 
In een video van katholiekleven.nl vertellen Daan Damsteeg en Anna Kruse ook 
waarom de kerk voor hen persoonlijk waardevol is. En ze nodigen kerkleden uit na te 
denken over deze vraag en de Kerkbalanspeiling in te vullen. 
 
Sebastiaan Rutten is acoliet en vrijwilliger in een van de mooie kerken die Nederland 
rijk is: de Liduina basiliek in Schiedam. Daar spreekt katholiekleven.nl ook met hem en 
met Ad Sosef. 
Kerkbalansconsulent Ad Sosef ondersteunt parochies in het bisdom Rotterdam als het 
gaat om Kerkbalans. Hij benadrukt dat waarde van de kerk over het gebouw én de 
gemeenschap gaat: ,,Denk maar aan wat onlangs gebeurd is in Hoogmade, waar de 
kerk afgebrand is met als meest dramatische moment het omvallen van de torenspits. 
Mensen werden geïnterviewd: wat doet het u? En ze vertelden over het gebouw als 
gezichtsbepalend voor Hoogmade. Maar meer nog vertelden ze dat het de plek was 
waar ze trouwden, waar de kinderen gedoopt werden, waar de uitvaart van een vader 
plaatsvond. Dat zijn allemaal momenten die de waarde aangeven van het gebouw en 
van de gemeenschap.’’ 

Bekijk deze interviews in de video van 
katholiekleven.nl en doe ook mee aan 
de peiling van Actie Kerkbalans. Wat 
vind jij belangrijk aan jouw kerk? Ga 
naar www.kerkbalans.nl/peiling2020 
 (meedoen kan tot 1 januari 2020). 

De resultaten worden gepresenteerd op 17 januari 2020. 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 

Dank jullie wel 

Dank aan allen die acte de préséance gaven bij mijn jubileumviering. Het was 

zeer weldoend om zovelen ook te zien vanuit de toeristenkerk en gemeenschap 
van Vlissingen en Dishoek. Het heeft Hanny, mij en onze zonen ontroerd en goed 
gedaan. 
 
We kijken uit naar een nieuw jaar in Dishoek en ook, als alles naar wens gaat, in 
Zoutelande. 
 
René Heinrichs, 
Aalmoezenier b.d.; toeristenpastor 
 

https://www.katholiekleven.nl/videos/actuele-videos/wat-is-de-waarde-van-de-kerk
https://www.katholiekleven.nl/videos/actuele-videos/wat-is-de-waarde-van-de-kerk
http://www.kerkbalans.nl/peiling2020


 

 

 
 

 
 

 



 

Speciale uitgave Kerkelijke Documentatie met teksten over 
het vrouwelijke religieuze leven 

Er is een nieuwe uitgave in de serie Kerkelijke Documentatie verschenen, een 

speciale editie met daarin drie teksten over het vrouwelijke religieuze leven. 
Deze editie is tot stand gekomen in samenwerking tussen de Konferentie 
Nederlandse Religieuzen (KNR) en de Nederlandse Bisschoppenconferentie. 
Kerkelijke Documentatie nr. 2 2019 is nu te bestellen. 

Deze speciale uitgave is samengesteld door de overlegcommissie van de KNR en de 
Bisschoppenconferentie. In dit nummer komen drie teksten bij elkaar die elk een 
onderwerp behandelen, gerelateerd aan het vrouwelijke religieuze leven. 

 

 

Zo is er de constitutie Vultum Dei 
Quaerere, Het Gelaat van God zoeken, 
van paus Franciscus over het 
vrouwelijke contemplatieve leven.  
 
 
Deze tekst wordt aangevuld met Cor 
Orans, een instructie voor de 
toepassing van Vultum Dei Quaerere, 
door de Congregatie voor de Instituten 
van het Godgewijde Leven en 
Sociëteiten van Apostolisch Leven.  
 
 

Deze congregatie bracht ook de 
instructie Ecclesiae Sponsae Imago 
uit, over de ordo virginum, de orde van 
Godgewijde maagden en ook deze 
tekst is opgenomen in deze uitgave.

 
Snel bestellen, want op is op 
Deze bijzondere editie in de serie Kerkelijke Documentatie die wordt uitgegeven door 
het Secretariaat Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK), biedt zo een bijzondere 
lees- en leerervaring voor iedereen met belangstelling voor het religieuze leven. De 
uitgave kost € 15,- exclusief verzend- en behandelkosten. De oplage is deels 
gereserveerd en daarmee beperkt, dus bestel snel, want op is op! 
 
Klik hier om een gedrukte uitgave te bestellen uit de serie Kerkelijke Documentatie. 

Het bestelformulier vindt u op de volgende pagina. →→ 

https://www.rkkerk.nl/publicaties/kerkelijke-documentatie/
https://www.rkkerk.nl/publicaties/kerkelijke-documentatie/


 

Bestellen 
Bestellen kan via het bisdom Breda: 076 – 522 34 44, dagelijks telefonisch bereikbaar 
tot 12.30 uur. Per e-mail: stuur een mail naar bestel@rkk.nl met in het bericht uw naam 
en volledige adresgegevens (zoals hieronder). Per post: via Bisdom Breda, Postbus 
90.189, 4800 RN Breda. U kunt voor het bestellen ook onderstaand bestelformulier 
printen en ingevuld retourneren: (NB: bestellingen worden i.v.m. de feestdagen begin 
2020 geleverd). 
 

 
 
 

Ja, ik wil Kerkelijke Documentatie deel 2 2019 bestellen. 
Prijs € 15,00 per stuk, exclusief verzendkosten, excl. behandelingskosten. 
 
Naam: 
Straat: 
Postcode:                     Plaats: 
Aantal exemplaren: 
E-mailadres: 
IBAN Banknummer: 
 
In een gefrankeerde envelop sturen naar: 
Bisdom Breda 
Postbus 90.189 
4800 RN  BREDA 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 
 
 

 

 

 

 
Vieringen in 2020 in de Willibrordkapel in Domburg 

Vanaf  komend  jaar zullen in de Willibrordkapel iedere zaterdagavond 

vieringen gehouden worden in de periode van maart tot en met oktober. Deze 
vieringen beginnen steeds om 19.00 uur. 
 
In de maanden juli en augustus is er, vanwege het toeristenseizoen, geen viering op de 
zaterdagavond, maar op zondagmorgen. Deze vieringen beginnen om 10.00 uur. 
 
Dat betekent, dat in de maanden januari, februari, november en december geen 
vieringen meer gehouden worden in de Willibrordkapel. 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

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 
 



 

Nederlandse vertaling van verschillende belangrijke 
documenten uit 2019 nu online 

Elk jaar worden er door het Vaticaan vele belangrijke teksten voor de Rooms-

Katholieke Kerk uitgegeven. De meeste daarvan komen direct in onder meer een 
Engelse, Spaanse en Duitse vertaling beschikbaar. In Nederland wordt een groot 
aantal van deze teksten vertaald in het Nederlands en gepubliceerd op rkkerk.nl. 
Een deel daarvan wordt in druk uitgegeven in de serie Kerkelijke Documentatie. 
De volgende teksten zijn nu online beschikbaar: 

,,Als man en vrouw schiep hij hen’’, voor een weg van dialoog over het gendervraagstuk 
bij de opvoeding. Een tekst van de Congregatie voor de Katholieke Opvoeding (van de 
Studie-instellingen), bedoeld voor iedereen die bij de opvoeding betrokken is. De 
Congregatie bepleit een weg van dialoog als het gaat over het gendervraagstuk en kijkt 
vanuit de geschiedenis, komt met argumenten vanuit het katholieke mens- en 
scheppingsbeeld, voorstellen en gesprekspunten voor dialoog. 
 
Ook beschikbaar is nu de Nederlandse vertaling van de Brief van de heilige Vader 
Franciscus aan de priesters ter gelegenheid van de 160ste verjaardag van de dood van 
de heilige Pastoor van Ars. In deze brief steekt paus Franciscus alle priesters 
wereldwijd een hart onder riem en bemoedigt hen om ook in moeilijke tijden stand te 
houden in hun roeping in de dienst aan de Kerk. 
 
Eerder dit jaar verscheen Kerkelijke Documentatie nr. 1, met de postsynodale exhortatie 
Christis vivit, Christus leeft, en Dare il meglio di sé, Het beste van jezelf geven. De pdf 
van deze uitgave is nu ook online beschikbaar. 
Kijk hier voor een overzicht van alle beschikbare teksten op rkkerk.nl. De vertalingen 
staan per jaar gerangschikt en zijn gratis te downloaden voor eigen gebruik. 
 
Kijk hier om een gedrukte uitgave te bestellen uit de serie Kerkelijke Documentatie. 
Kijk voor nog meer vertalingen ook eens op rkdocumenten.nl. 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 

 
 

Lezers schrijven 
 
Beste Peter, 
Bedankt voor de nuttige nieuwsbrief.  Dat heb ik nou net nodig.  
Ik waardeer het bijzonder om te zien hoe de vrijwilligers zich inzetten! 
Gelukkig nieuwjaar. 
 
G U Y

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2019/12/Als-man-en-vrouw-schiep-Hij-hen-def.pdf
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2019/12/Brief-van-de-heilige-Vader-Franciscus-aan-de-priesters-2019-def.pdf
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2019/12/Brief-van-de-heilige-Vader-Franciscus-aan-de-priesters-2019-def.pdf
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2019/12/Brief-van-de-heilige-Vader-Franciscus-aan-de-priesters-2019-def.pdf
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2019/12/SRKK-Kerkelijke-Documentatie-2019-1-Christus-Vivit.pdf
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2019/12/SRKK-Kerkelijke-Documentatie-2019-1-Christus-Vivit.pdf
https://www.rkkerk.nl/publicaties/kerkelijke-documentatie/downloads/
https://www.rkkerk.nl/publicaties/kerkelijke-documentatie/
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/


 

 

Voor ongeveer 2 euro per 

week kunt u op deze plaats 

adverteren 
 

Info: Herman Maas 

0118 – 430377 

 

 

 
 

 

 

 

 

Aantal kerkgangers daalt komende tien jaar met 44% 

Omdat veel Christenen van de oudste generatie de komende tien jaar zullen 

overlijden, zal het kerkbezoek naar verwachting met 44% dalen. Dat zegt althans 
vastgoedadviseur Colliers. 
 
Volgens Colliers zal eenderde van alle kerkgebouwen moeten verdwijnen en dat zijn er 
minimaal 1.700, mogelijk zelfs meer, zo werd bij benadering uitgerekend. 
 
Volgens de vastgoedadviseur lopen de prijzen per vierkante meters sterk uiteen. 
Gemiddeld ligt de verkoopprijs op duizend euro per vierkante meter. Maar slecht 
verkoopbare kerken brengen nauwelijks meer op dan een symbolische € 46.- per 
vierkante meter. Kerken die omgebouwd kunnen worden tot woningen of een hotel 
brengen ruim € 4.550.- per vierkante meter op. 
 
Eric Annaert, hoofd maatschappelijk vastgoed bij Colliers: ,,Het is belangrijk dat 
parochies, bisdommen en kerkgemeenten een kerkenstrategie opstellen en 
proactief de regie pakken. Zo kunnen waardevolle gebouwen voor de 
maatschappij behouden blijven. Als kerk of met een andere bestemming.’’ 



 

 

Terugblik op de wekelijkse nieuwsbrief in 2019 

In 2019 verschenen 52 nieuwsbrieven met in totaal maar liefst 835 pagina’s. De 

nieuwsbrief met de minste omvang telde 12 pagina’s. De meest uitgebreide telde 
maar liefst 28 pagina’s. 
 
In 2019 dienden onze nieuwsbrieven regelmatig als bron voor artikelen elders. Zo 
werden verhalen uit onze nieuwsbrieven meermalen overgenomen op de website 
www.gelovenindedelta.nl. Ook www.katholiekleven.nl maakte redactioneel gebruik van 
onze nieuwsbrief terwijl PZC-columniste José Baars door onze nieuwsbrief werd 
geïnspireerd om een column te wijden aan een uitvoerig verhaal over kardinaal Eijk. 
Daarnaast werden artikelen overgenomen in kerkbladen en nieuwsbrieven van andere 
parochies en kerkgemeenschappen, niet alleen in Zeeland, maar ook elders in ons 
land. 
 
Aan de totstandkoming van de nieuwsbrief wordt door velen meegewerkt. Mensen die 
korte stukjes schrijven, maar ook mensen die langere artikelen aandragen. Mensen die 
eenmalig een bijdrage leveren, en sommigen die het veelvuldig doen. Anderen zorgen 
weer voor foto’s. Dat allemaal samengevoegd stelde ons in staat om, ook in de 
vakantiemaanden, iedere week een nieuwsbrief te bverorgen. 
 

Dank aan al die medewerk(st)ers! 
We rekenen ook komend jaar weer op jullie medewerking! 

 
 

Redactionele bijdragen 
Aartsbisdom Utrecht 
Ad Schenk 
Alida van Veldhoven 
Andrea Hummelen 
Anton Zaman 
Bas van Haeren 
Drs. Berry van Oers 
Bisdom Breda 
Bisdom Rotterdam 
Caritas Banneux bisdom Breda 
Carl de Hulsters 
Carlos D’hert 
Corneille Moison 
Cynthia Mangold 
De Drvkkery Middelburg 
Dennis Lunenburg 
Egbert Bornhijm 
Els Ettes en Petra Versnel 
Fons van Hees 
Frank Mol 
Gre Bukkens 
Han Bleyenbergh 
Helène Kouwenhoven 
Ilona Vermue 
Jac van Damme 
Jan Bruurs 
Jan Versteeg 

Jeannette Jongenelen-de Korte 
Jeannette Vrancken 
Jo Miltenburg 
Jochem van Velthoven 
Karel Flos 
Katholiek.nl 
Katrien van de Wiele 
Knooppunt Kerk en Armoede 
Lea Izeboud 
Leo Speckens 
Leonie van den Berg 
Lidia Thiellier 
Lisanne Jacobs 
Marc Moens 
Marga van de Plasse-Nagelkerke 
Marianne de Veen 
Marja Dobbelaar 
Marjo Vermeire 

Mientje Bleyenbergh-van Remortel 
Nederlandse Bisschoppenconferentie 
Nicolette Meulenbroek 
Pater Richard Lobo 
Peter Vrancken 
Plonie Paree 
René Heinrichs 
Ria Borgs 
Ria Mangnus 

http://www.gelovenindedelta.nl/
http://www.katholiekleven.nl/


 

 

Sint Franciscuscentrum 
Sjaak Kockx 
Stedelijk Museum Breda 
Thea Mannaart 
Vicariaat Middelburg 
Wiel Hacking 
 
alle informanten, tipgevers en 
briefschrijvers 

 
en last but not least…….. 
Allen die mij inspireerden om pakkende 
teksten te bedenken voor de rubriek Tot 
besluit en alle inzenders  van mooie 
afsluitingen. 
 

 
 
 

Fotografie 
Aartsbisdom Utrecht 
Ad Schenk 
Annemieke Lipman 
Ben Cloet 
Boca Kaarsen 
Caritas Banneux bisdom Breda 
Gemengd koor Onze Lieve Vrouwekerk 
Henny Thyssen 
Henri Nouwen Stichting 
Herman Maas 
Jacqueline Erwich 
Jeannette Vrancken (staffotograaf) 
Katholiek.nl 
Leo Speckens 
Leonie Vrancken 

Lidia Thiellier 
Louis Mangold 
Luc van Kleef 
Mission to Seafarers 
Nicolette Meulenbroek 
Norbertusparochie, Roosendaal 
Peter Berkvens 
Peter Vrancken (staffotograaf) 
Peter Weijmans 
R. Verstraaten 
Sjaak Kockx 
Sonja de Rooij 
Stedelijk Museum Breda 
Vatican News on Facebook 

 
 
 

Advertentie-acquisitie   Automatisering 
Herman Maas     Louis Mangold 
 
 

 
 
 

 

Wekelijks voor aantrekkelijke tarieven adverteren 
in deze nieuwsbrief? 

 
Neem contact op met Herman Maas 

telefoon 0118 – 43 03 77 

 

 



 

 

 

 
 

■ 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. 

 
 
 

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 Ouden-
bosch. Vooraf inschrijven via de website van de St. Franciscentrum. U leest hier 
meer over elders in deze nieuwsbrief. 

 
■ 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. 

 
 

 
 

Leed kijkt terug, 
zorg kijkt rond, 

vertrouwen kijkt omhoog!! 
 

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


 

 

 

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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