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Avondgebed  in de 40 dagentijd 2020 

In de Sint Jacobskerk wordt in de veertigdagentijd op de woensdagavond een 

avondgebed (vesper) gehouden. Halteplaatsen op weg naar Pasen. Midden in de 
week een moment van inkeer, meditatie en stilte. We zitten bij een nis van de 
kerk. 
 
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer werd 
vermoord vanwege zijn verzet tegen de Nazi’s. Hij schreef boeken, maar ook gedichten 
en gebeden. 
 
Het zijn indrukwekkende teksten van een gevangen mens, die  -in aanvechting en 
twijfel-  trouw bleef aan zijn idealen en aan God.  ‘Dit is het uur van de trouw’ is de rode 
draad van de vieringen, waarin een tekst, gedicht of gebed van Bonhoeffer centraal 
staat. In de nis hangen gedurende de maand maart schilderijen, gemaakt door Jeltje 
Hoogenkamp, die zijn geïnspireerd op Bonhoeffers teksten. We nemen de tijd om één 
schilderij goed in ons op te nemen en zingen er een speciaal gecomponeerd lied bij. 
  
De vespers worden  georganiseerd vanuit de Raad van Kerken Vlissingen. Ze zijn dus 
oecumenisch van opzet en iedereen is welkom. 
 
Wilt u op weg naar Pasen een gemeenschappelijk moment van inkeer en 
verstilling, weet u dan van harte welkom. Na het avondgebed, dat ten hoogste 
drie kwartier duurt,  drinken we samen nog wat. 
 
Waar en wanneer 
Locatie Vespers Sint Jacobskerk Vlissingen 
Data    26 februari, 4, 11, 18, 25 maart en 1 april 
Tijdstip   19.30 uur 



 
 
 
 

Bestelling Huispaaskaarsen 2020 in de Onze Lieve 
Vrouwekerk in Vlissingen 

Huispaaskaarsen kunnen op 23 februari, 1 maart en 8 maart na afloop van de 

zondagse viering besteld en vooraf betaald worden in de sacristie bij Leonie van 
den Berg. Voor verdere informatie kunt u bellen naar 0118-419841 (na 18.00 uur). 
 
Afbeelding en prijzen liggen vanaf 23 februari achterin de bovengenoemde kerk. Er zijn 
verschillende modellen leverbaar. 
 
De huispaaskaarsen worden tijdens de Paaswake gezegend en kunnen na afloop van 
de viering mee naar huis genomen worden. 
 
Verklaring afbeelding 
 
Model De regenboog 
De regenboog is volgens Genesis 9:12 het teken van verbond tussen god en alle 
levende wezens. Uitgespannen tussen hemel en aarde verkondigt hij de vrede tussen 
God en de mensen. 
 
 
 

           
 

Art. Model Lengte   Ø  incl. BTW  
          

         C 60,  60  cm      8  € 58,95     
         Inclusief 5 wierooknagels 
 
         C 40,  40  cm          € 33,75 
 
         C 30,  30  cm          € 27,00 
 
         C 25,  25  cm          € 20,50 
 
 
 
 
 
 
 
Onderbreking werkzaamheden 

Wegens overbelasting heeft teamleider en pastoraal werker Wiel Hacking zijn 

werkzaamheden voor onbepaalde tijd onderbroken. 



 
 
 
 

Heilig Vormsel 2020 Middelburg en Vlissingen 

Komend jaar zullen de kinderen van de H. Maria Parochie Walcheren die in 

groep 7 en 8 van de basisschool zitten, weer samen voorbereid worden op het 
ontvangen van het sacrament van het Vormsel. 
 
Op zaterdag 30 mei om 19.00 uur zal bisschop mgr. Jan Liesen in de H.H. Petrus- en 
Pauluskerk in Middelburg de kinderen komen vormen. 
 
Ouder(s)/verzorgers van de kinderen uit groep 7 en 8 ontvangen binnenkort een brief 
met uitgebreide informatie over de voorbereiding op het Vormsel in 2020. 
 
Op de website van de parochie www.rkwalcheren.nl vindt u onder het kopje 1e 
Communie en Vormsel 2020, het aanmeldingsformulier waarmee u uw zoon of dochter 
kunt aanmelden voor de voorbereiding op het Vormsel. 
 
Aanmelden kan tot 1 maart 2020.  
 
U kunt het aanmeldingsformulier sturen naar: 
Secretariaat H Maria Parochie Walcheren t.a.v. Vormselwerkgroep 
Singel 106 
4382 LC  Vlissingen. 
Mailen kan naar vormsel@rkwalcheren.nl 
 
Mogelijk ontmoeten we elkaar rond de vormselvoorbereiding van uw kind.  
 
Mede namens de vormselwerkgroep,  
met vriendelijke groet, 
 
Alida van Veldhoven, pastoraal werkster 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.rkwalcheren.nl/
mailto:vormsel@rkwalcheren.nl


 
 
 
 

 

 
Lees ook het verhaal in onze nieuwsbrief 435 van vrijdag 7 februari 2020 

 
 
 
 
 

Hulp bij belastingaangifte 

Ziet u op tegen de jaarlijkse belastingaangifte? Als lid van de KBO-PCOB kunt u 

de hulp inroepen van gespecialiseerde belastingdeskundigen. Zij helpen u tegen 
een kleine vergoeding met het invullen van al uw belastingpapieren. 
 
En dankzij de jaarlijkse bijscholingsdagen, zijn deze specialisten ook uitstekend op de 
hoogte van alle mogelijke aftrekposten! Deze hulp is beschikbaar voor alle leden van de 
KBO-PCOB met een bescheiden inkomen. 
 
Een lid van de KBO schreef ons eerder: ,,sinds ik mijn belastingaangifte laat verzorgen 
door een adviseur van de KBO krijg ik ieder jaar geld terug en dat is toch leuk 
meegenomen. Nooit geweten wat er nog kan worden afgetrokken van de belasting’’ 
 
Wilt u hulp hebben? Neem dan contact op met uw ouderenbond. Uw 
belastingaangifte moet uiterlijk 1 mei 2020 door de belastingdienst zijn 
ontvangen. 
 



 
 
 
 

Julika Marijn 
Etty Hillesum - Dat onverwoestbare in mij (try-out) 

Vijfenzeventig jaar na de Tweede Wereldoorlog is het gedachtegoed van Etty 

Hillesum (1914-1943) nog altijd actueel. Haar indrukwekkende dagboeken en 
brieven, genadeloos eerlijk, poëtisch en vol zelfspot, spreken wereldwijd tot de 
verbeelding. Meer dan ooit vinden nieuwe generaties inspiratie in Etty’s zoektocht 
naar zichzelf en haar plek in een ontwrichte wereld. 
 
In Etty Hillesum  -Dat onverwoestbare in mij-  wekt Julika de schrijfster tot leven. Zij 
deed dat eerder in haar veelgeprezen voorstelling In duizend zoete armen. Bij herlezing 
werd Julika opnieuw geraakt door de manier waarop Etty omgaat met het lijden en 
ondanks alles de schoonheid van het leven blijft zien. Met een hernieuwde blik richt 
Julika spelend en zingend een ontroerend monument op voor een krachtige vrouw die 
zelfs in de diepste duisternis een licht zag branden.  
 
Nadere bijzonderheden 
Locatie   De Verwachting, Ritthem 
Wanneer  2 april 2020, aanvang 20.15 uur 
Genre   Toneel  
 
Beschrijving    
Spel en zang Julika Marijn 
Regie   Diederik van Vleuten 
Tekst   Julika Marijn, Etty Hillesum en Rainer Maria Rilke  
Website  www.julikamarijn.nl  
Kaarten  theatersaanzee@outlook.com 
 
 
 
 

 

Vanaf volgende week in deze nieuwsbrief 

Kunt u gedurende de veertigdagentijd weer wekelijks een verhaal lezen over de 

Vastenactie 2020. 
 
In zeven  afleveringen leest u hoe u financieel kunt meewerken aan beroepsonderwijs 
en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. 
 
Vorig jaar werd in de H. Maria Parochie Walcheren het prachtige bedrag van  
€ 8.500.- ingezameld. Laten we proberen dit bedrag dit jaar te overtreffen. 
 

 

Reageren op een artikel in deze nieuwsbrief? 

Stuur uw e-mail naar nieuws@rkwalcheren.nl 

 

http://www.julikamarijn.nl/
mailto:theatersaanzee@outlook.com
mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

  

 

 

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

 



 

Religieuzen zoeken bruggenbouwers voor de 
KNR-Waarderingsprijs 2020 

In 2020 wordt door de religieuzen, verenigd in de Konferentie Nederlandse 

Religieuzen, opnieuw een KNR-waarderingsprijs uitgereikt. Dit jaar staat de prijs 
in het teken van het omgaan met verschillen en vooral het overbruggen daarvan. 
Voordragen van projecten en initiatieven die in aanmerking komen, kan tot 
uiterlijk 30 april. 

 

 
De KNR-waarderingsprijs is een prijs ter 
bekroning van activiteiten, die passen bij 
de traditie van religieuzen op het gebied 
van zorg, onderwijs en spiritualiteit. 

De prijs is bedoeld voor een initiatief dat 
de religieuzen waarderen en waarin zij 
zich herkennen. Het bestaat uit een 
bronzen beeldje en een geldbedrag van 
€ 5.000. Dit jaar is de prijs bestemd voor 
een project of initiatief dat zich in het 
brede gebied van onderwijs en vorming 
op bijzondere wijze inzet voor het 
overbruggen van verschillen. 

 
Nominaties gevraagd 
Iedereen kan een nominatie doen. Te denken valt aan projecten of initiatieven die door 
scholing, vorming of coaching in brede zin bijdragen aan het overbruggen van 
verschillen in de maatschappij. Wie een dergelijk project of initiatief kent en waardeert, 
wordt van harte uitgenodigd het voor te dragen voor de KNR-waarderingsprijs 2020. 
 
Doe het uiterlijk 30 april 2020 met gebruik van het speciale nominatieformulier. 

Dit formulier en meer informatie over aanmelden en de procedure, is te vinden op 
de website van de KNR: www.knr.nl 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking Peter Vrancken 
 
 

 

Tridentijnse mis in de Onze Lieve Vrouwekerk Vlissingen 

Volgende week zondag, 1 maart 2020, wordt in de Onze Lieve Vrouwekerk in 

Vlissingen weer een Tridentijnse mis gehouden. 
 
Deze eucharistieviering begint om 17.30 uur en voorganger is pater Gerald Duroisin. 
 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2020/02/Beeldje-prijs-KNR.jpg
https://www.knr.nl/organisatie/nieuwsbericht.asp?nieuwsbericht_id=2558


 

Lezing team Rouwzorg op 4 februaeri door Sindy Helsen 
‘De dagen … ze komen en gaan … in golven over je heen.’ 

Meestal gaat alles z’n gangetje en staan we niet stil bij het onverwachte tot we 

geconfronteerd worden met verlies.  Als we rouwen komt alles als golven over  

je heen en je moet alle zeilen bijzetten om te overleven (1). 

 
Het is een uitdaging zoals we zelden tegenkomen in ons leven want zelden kan  

je over rouwen zeggen : ‘dat hebben we goed gedaan’. En toch slagen we er in maar 
het gaat niet vanzelf. Het rouwen, het verdriet overvalt ons op ongepaste momenten, 
het verwart ons en we krijgen het niet uit de war ; het stopt nooit (2). We zullen altijd 
met het verlies geconfronteerd worden maar óók met het graag zien !  want het gaat 
niet alleen over ‘het zware’ van rouw maar ook over ‘graag zien’, over het ‘leven’! 
Rouwen blijft niet zwaar als we de kant kiezen van het graag zien want dat stopt niet, 
zelfs al namen we afscheid!   
 

Volgens de nieuwe inzichten (R. Neimeijer) moeten we niet loslaten maar ‘anders 
verbinden’. Het Duale Procesmodel spreekt over een voortdurende golfbeweging 
tussen herstel en verlies. Het is roeien met 2 roeispanen om niet in rondjes te draaien 
of stil te vallen. Daarom is het, ook als het goed gaat, oké om bewust tijd te maken en 
stil te staan bij het stukje verdriet. Het is goed als we heel even toestemming krijgen van 
de omgeving om te vertragen.  

 
We weten allemaal dat er een einde aan het leven komt maar we vergeten het. Het blijft 
iets dat ons overkomt. Dan gaan we antwoord zoeken, houvast en komen uit bij de 
Spiritualiteit. Deze ervaringen overkomen ons als we openstaan voor een betekenis 
die we vooraf niet zagen. Veel hangt af van de manier waarop we in het leven staan : 
de houding van grijpen of de houding van ontvangen. Hoe we met rouw omgaan, 
wordt ook daardoor bepaald bv. de ‘controle-freaks’ worden uitgedaagd in rouw en voor 
de ‘losbollen’ is het moeilijker om de draad weer op te nemen. 
 

Bij laag water is alles oké maar als er storm opsteekt, als de golven komen, dan 
moeten we leren surfen (3) en blijken we soms veerkrachtiger dan we verwachtten. 
 

,,Herinneringen kunnen helpen maar wat als je je kindje verliest bij de 
geboorte en je het niet eens in je armen mocht sluiten; als je geen 

herinneringen hebt …’’ 
 

Vroeger dacht men dat de moeder moest beschermd worden en het beter was om niet 
te hechten. Daarom is het goed dat het verlies van pasgeboren en te vroeggeboren 
kinderen nu wel wordt erkend voor moeders én voor vaders. Graag zien gaat over 
herinneringen maar ook over wat je baby voor jullie betekent … nog altijd. Het gaat over 
het gemis en je onvervulde verwachtingen. 

 
Reacties op de lezing 

Het ging vanavond over ‘graag zien’, ‘verbinden’, raken en geraakt worden … Enkele 
reacties van het publiek (53 personen): ,,Een onvergetelijke avond’’, ,,Bewondering voor 
de warme en persoonlijke manier waarop zij het bracht’’, ,,Waardering dat zij haar 
recent persoonlijk verlies kon/wilde delen. Dat heeft mij geraakt.’’ 

 

 



 

Voetnoten 
 
(1) ‘When you can’t change the direction of the wind, adjust your sails.’ 

(Jackson) 

 

(2)   

 
 

(3) ‘When you can’t stop the waves, you must learn to surf’. 

 
(Verslag door het rouwzorgteam) 

 

 
 

,,Vernieuwing gaat om mensen naar Christus brengen’’ 

In een interview met Katholiek Nieuwsblad, gaat bisschop Liesen in op de 

aanleiding en uitwerking van parochievernieuwing. Tegen de achtergrond van 
krimp, is er reden voor hoop. Er groeit een verlangen. ,,Vernieuwing gaat om 
mensen naar Christus brengen.” 
 

In het interview staat de bisschop onder meer stil bij zijn rol als bisschop, het 
kerkgebouw, de persoonlijke band met God en het belang van leiderschap. Over dat 
laatste zegt mgr. Liesen: “Leiderschap moet altijd terugleiden naar Christus, niet naar 
de leider zelf. In plaats van ‘ik weet het en jij moet doen wat ik zeg,’ is een betere 
houding: “Wij kunnen het niet alleen, Christus is onze leider.’’ 
 
,,De tijd is rijp voor iets nieuws’’ 
Bisschop Liesen merkt dat in het Bisdom Breda iets broeit: ,,Enerzijds is er een echt 
verlangen naar verandering. En aan de andere kant is er een zoeken om het oude op 
een nieuwe manier te doen. Zeg maar een andere vlag op de oude lading. De eersten 
willen zelf veranderen, voor de anderen gaat het om een truc, waarbij ze zelf buiten 
schot blijven. Voor hen gaat parochievernieuwing nog steeds om onderhoud. Terwijl 
vernieuwing niet gaat om het in stand houden van structuren, maar om mensen naar 
Christus brengen.’’ 
 
In het weekblad uit de bisschop hoop voor de toekomst. ,,Het is God die zorgt voor 
echte vernieuwing. Als Hij in het middelpunt komt in plaats van onze eigen activiteiten, 
dan ontvangen wij wat Hij voor ons heeft.’’ 

▪ Lees hier een deel van het interview op de website van Katholiek Nieuwsblad. 
Het gehele interview is opgenomen in de papieren editie van 14 januari 2020. 

 

https://www.kn.nl/onderzoek/vernieuwing-in-tijden-van-kerksluiting-het-is-5-over-12-durf-in-beweging-te-komen/


 

Leden gezocht voor interkerkelijke Jongerenraad 

Kerkelijk betrokken jongeren een stem geven in de kerken en in de 

maatschappij. Dat is het doel van de Interkerkelijke Jongerenraad. Op initiatief 
van enkele jongeren zal dit platform in 2020 opgericht worden, met steun van de 
Raad van Kerken in Nederland en MissieNederland. Jongeren die mee willen 
doen, kunnen reageren op de vacature. 

Motto van de Interkerkelijke Jongerenraad is: Jongeren zijn niet de toekomst van de 
kerk, maar de kerk van vandaag. De Interkerkelijke Jongerenraad wordt een 
ontmoetingsplek voor gelovige, zoekende en geïnteresseerde jongeren die zich 
verbonden voelen met een kerk in Nederland. 
 
Renate Japenga (32), een van de initiatiefnemers, licht het plan toe: ,,kHet doel van de 
Jongerenraad is niet alleen de ontmoeting met elkaar. Via dit platform kunnen jongeren 
ook invloed uitoefenen op het beleid van de kerken en meespreken in de verschillende 
kerkelijke samenwerkingsverbanden. Daarnaast zullen maatschappelijke thema’s aan 
bod komen. Ook hierover kan de Jongerenraad zich laten horen.’’ 
 
Nederland is een van de weinige landen in Europa waar nog geen Interkerkelijke 
Jongerenraad of een soortgelijk platform bestaat. Met de oprichting hiervan krijgen ook 
Nederlandse jongeren de kans deel te nemen aan het Europese netwerk van kerkelijk 
betrokken leeftijdgenoten. 
 
Bekijk hier de vacature. Reageren kan tot 1 mei 2020. 
 
Lees ook dit bericht:  Terugblik op WJD 2019: ‘Jongeren zijn niet de toekomst van de 
Kerk, maar het nu’ 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 
 

 
 
 

Vieringen op Aswoensdag  

Komende woensdag is het 26 februari, Aswoensdag, het begin van de 40-

dagentijd. In zowel de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg als de Onze Lieve 
Vrouwekerk in Vlissingen zijn ’s avonds vieringen. 
 
In Middelburg begint om 19.00 uur een Woord- en Communieviering. Voorganger is drs. 
Geerten Kok. 
 
In Vlissingen begint om 19.00 uur een eucharistieviering. Emeritus-pastoor drs. Paul de 
maat gaat hierin voor. 
 
 
 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2020/02/2020-Vacature-kernteam-Interkerkelijke-Jongerenraad-004.pdf
https://www.rkkerk.nl/podcast-met-terugblik-op-de-wjd-2019-jongeren-zijn-niet-de-toekomst-van-de-kerk
https://www.rkkerk.nl/podcast-met-terugblik-op-de-wjd-2019-jongeren-zijn-niet-de-toekomst-van-de-kerk


 

Themadag ‘ Geestelijke zorg bij calamiteiten ‘ 

 

 
 

 
Raad van Kerken Zeeland organiseert in samenwerking met de Hogeschool Zeeland en 
Veiligheidsregio Zeeland een 

 

Themadag ‘ Geestelijke zorg bij calamiteiten ‘ op vrijdag 26 juni 2020 
 

De locatie wordt tijdig bekendgemaakt. 
 
Globaal dagprogramma;  inclusief koffie, thee en lunch  

- Geestelijke zorg bij calamiteiten. Ank Muller, GVC 
- Hulpverlening bij trauma en crisis. Luuc Smit, HZ 
- Wat doet de VRZ? Menno van de Wetering, VRZ 
- Informatie, uitwisseling en workshops 
 

Voor pastores, kerkbesturen, hulpverleners en overheidsfunctionarissen. 
 

Medio april 2020 wordt een brede uitnodiging verzonden. 
 
Voor nadere informatie mailt u naar Jan Meeusen: meeusen@xs4all.nl  

 
 

 

 

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

 
 

mailto:meeusen@xs4all.nl


 

Nieuwe aartsbisschop oud-Katholieken 

Het Kiescollege van het aartsbisdom Utrecht heeft vorige week zaterdag Barend 

Theodoor (Bernd) Wallet (48) verkozen tot nieuwe aartsbisschop van Utrecht en 
84ste opvolger van Sint Willibrord. Wallet heeft de verkiezing geaccepteerd en 
daarmee meteen de diocesane jurisdictie van het Metropolitaan Kapittel 
overgenomen, dat van kracht werd na het afscheid van Mgr. Dr. Joris Vercammen 
op 15 januari jongsteden. Wallet is nu nog pastoor van de Sinte Gertrudis-
kathedraal in Utrecht. De installatie en wijding van de nieuwe aartsbisschop vindt 
waarschijnlijk plaats op 21 juni. 
 
,,We hebben een aartsbisschop nodig die met vreugde en creativiteit getuigt van de 
werkelijkheid van Christus, en zo, in soepele samenwerking met geestelijken en 
gelovigen, vertrouwen voedt en hoop levend houdt’’, zei Bernd Wallet over het 
gewenste profiel van de nieuwe bisschop. Hij bepleitte een ,,realistisch geloof, waarin 
we tegelijkertijd bescheiden zijn over onze mogelijkheden en onbescheiden over het 
profetisch uitzicht van het koninkrijk van God, dat gerechtigheid, vrede en vreugde is.’’ 
Hij omschrijft zichzelf als iemand die ,,houdt van de kerk, waarvan het hartsgeheim de 
eucharistie is, een ruimte waarin we als Gods kinderen kunnen spelen, en rust en 
inspiratie vinden door de rijkdom van Gods genade.’’ 
 
‘Dit is mijn kerk’ 
Bernd Wallet groeide op als zoon van een Hervormd predikant, ds Barend Wallet, 
voormalig voorzitter van de synode van de Nederlandse Hervormde Kerk en de 
gangmaker achter het Samen op Weg-proces dat leidde tot de vorming van de PKN. 
Bernd leerde in zijn kinderjaren de Oud-Katholieke Kerk kennen en werd op 
Aswoensdag 1991 geraakt door de viering in de Utrechtse kathedraal. Wallet: ,,Op dat 
moment wist ik, dit is mijn kerk.’’ Het duurde nog enige tijd voordat hij de definitieve 
overstap maakte. Hij studeerde theologie in Utrecht en Hull (Engeland). In juli 2006 
ontving Wallet de diakenwijding in York en een jaar later volgde zijn priesterwijding in 
Utrecht. Aanvankelijk was hij werkzaam als kapelaan in Nothallerton in het bisdom 
York. In 2010 keerde hij terug naar Nederland en werd naast pastor de adviseur van de 
aartsbisschop van Utrecht voor internationale zaken. In 2015 volgde zijn benoeming tot 
pastoor van Utrecht. Wallet is getrouwd en heeft vier kinderen. 
 
Kerkgeschiedenis 
Deken Wietse van der Velde van het Metropolitaans Kapittel zegt bijzonder blij te zijn 
met deze verkiezing. Voor deze verkiezing stelde het Kapittel het Kiescollege samen, 
dat bestond uit de geestelijkheid en leken-gelovigen van het aartsbisdom Utrecht. In 
totaal namen 37 kiezers aan de verkiezingen deel zodat de verkiezing na 19 stemmen 
voor Bernd Wallet een feit was. Van der Velde: ,,We hebben vandaag kerkgeschiedenis 
geschreven in het aartsbisdom Utrecht. Voor zover ik weet, is het de eerste keer in 
Utrecht dat een kandidaat al na de eerste stemronde als winnaar uit de bus kwam. Dat 
onderstreept het brede vertrouwen dat Bernd binnen de kerk geniet. Eerder leek het 
erop alsof er meerdere kandidaten in aanmerking zouden komen. Door deze snelle 
keuze is duidelijk geworden dat binnen onze bisdom en met dank aan de heilige Geest 
eenduidigheid over de nieuwe bisschop bestond.’’ 
 

Bron: nieuwsbrief Oud-Katholiek Zeeland; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snel een viering op Walcheren zoeken? 

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

 

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


 

 

 

 
 
■ 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. 

 
 
 

 
■ Vrijdag 21 februari 2020 (19.30 uur) 

Carnavalsmis in de H. Eligiuskerk, Burgemeester Lewestraat 11 in Lewedorp. 
Voorganger is pastoor Fons van Hees. 

 
■ Woensdag 26 februari 2020 (19.30 uur) 
 Vesper in de Sint Jacobskerk in Vlissingen ter gelegenheid van de 40-dagentijd. 
 
■ Donderdag 27 februari  
 Het bestuur van de H. Maria Parochie Walcheren trekt zich vandaag in Lewedorp 

terug voor een inspiratiedag. Tijdens deze dag worden nieuwe ideeën ontwikkeld, 
problemen besproken en energie opgedaan voor het bestuursjaar 2020. 

 
■ Zondag 1 maart 2020 (17.30 uur) 

 Tridentijnse eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. 
Voorganger: pater Gerald Duroisin 

 
■ Woensdag 4 maart 2020 (19.30 uur) 
 Vesper in de Sint Jacobskerk in Vlissingen ter gelegenheid van de 40-dagentijd. 
 
■ Zaterdag 7 maart 2020 (19.00 uur) 

 Vanaf vandaag zijn er weer wekelijks op zaterdagavond vieringen in de Willibrordkapel 
in Domburg. In de maanden Juli en augustus zijn er vanwege het toeristenseizoen 
vieringen op zondagmorgen. Deze beginnen om 10.00 uur. 

 
■ Woensdag 11 maart 2020 (19.30 uur) 
 Vesper in de Sint Jacobskerk in Vlissingen ter gelegenheid van de 40-dagentijd. 
 
■ Vrijdag 13 maart 2020 (14.00 – 16.00 uur) 
 Vergadering parochiebestuur in de pastorie in Vlissingen.  
 
■ Woensdag 18 maart 2020 (19.30 uur) 
 Vesper in de Sint Jacobskerk in Vlissingen ter gelegenheid van de 40-dagentijd. 
 
■ Vrijdag 21 op zaterdag 22 maart 2020 

Jaarlijkse Stille Omgang in Amsterdam. U kunt hieraan deelnemen door gebruik te 
maken van een reisaanbod van het Vicariaat Middelburg. 



 

 

 
■ Dinsdag 24 en woensdag 25 maart 2020 

Conferentie De missionaire parochie – Als God renoveert ... de titel Als God renoveert. 
De conferentie wordt gehouden in en om de basiliek van Oudenbosch. 

 
■ Woensdag 25 maart 2020 (19.30 uur) 
 Vesper in de Sint Jacobskerk in Vlissingen ter gelegenheid van de 40-dagentijd. 
 
■ Vrijdag 27 maart 2020 (18.00 – 21.00 uur) 

‘Even bidden tot U’ in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. U leest hier binnenkort 
meer over in deze nieuwsbrief. 

 
■ Woensdag 1 april 2020 (19.30 uur) 
 Vesper in de Sint Jacobskerk in Vlissingen ter gelegenheid van de 40-dagentijd. 
 
■ Zondag 5 april 2020, Palmzondag (11.00 uur) 

De Onze Lieve Vrouw op Zee kerk van Haamstede opent vandaag (Palmzondag) haar 
deuren weer voor het nieuw toeristenseizoen 2020 met een eucharistieviering met 
muzikale ondersteuning van het koor L'Esprit uit Goes. Voorganger is emeritus-pastor 
Harrie Buijssen. 

 
■ Woensdag 8 april 2020 (19.00 uur) 
 Chrismamis in de Heilige Willibrordusbasiliek in Hulst. 
 
■ Zaterdag 30 mei 2020 (19.00 uur) 

Bisschop mgr. Jan Liesen komt in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg de 
kinderen uit de groepen 7 en 8 van de basisschool het sacrament van het Heilig 
Vormsel toedienen. Kinderen kunnen hiervoor tot 1 maart a.s. worden aangemeld. 
Lees hier meer over elders in deze nieuwsbrief. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Plannen zijn voor morgen 
leven is voor vandaag!!



 

 

 

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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