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Alle maatregelen vanwege Corona nog een keer op een rijtje 
Tot en met in ieder geval 13 april (Tweede Paasdag) 2020 gelden de volgende 
preventieve maatregelen binnen onze parochie. 
 

- alle vieringen binnen onze parochie zijn geannuleerd. Dus geen vieringen in  het 
weekend, geen weekvieringen, geen catechesegroepen en geen vieringen in 
verpleeg- en verzorgingshuizen; 

- geen koorrepetities en geen voorbereiding communie en vormsel; 
- bij begrafenissen en crematies, bij huwelijken en dopen de groep bezoekers zo 

klein mogelijk houden. Bovendien geldt hier: met inachtneming van fysieke 
afstand tussen de gelovigen van anderhalve meter; 

- op zondagmorgen zijn de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg en de Onze 
Lieve Vrouwekerk in Vlissingen voor persoonlijk gebed, een kaarsje opsteken en 
een stiltemoment geopend van 9.30 tot 11.00 uur; 

- de vieringen voor anderstaligen zijn eveneens geannuleerd. 
 
Daarnaast blijven de al eerder door de bisschoppen getroffen maatregelen van kracht: 
- enkel de celebrant gebruikt de communie onder twee gedaanten; 
- enkel de celebrant reikt de communie uit; 
- de communie wordt niet op de tong uitgereikt; 
- er wordt geen wijwater gebruikt; 
- geen handen schudden, ook niet bij de vredeswens. 
 
 
Televisie en radio 
De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op 
televisie te volgen via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio 
Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur 
en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09:30 uur en zondag om 10:00 uur. 
 



 
 
 
 

Woorden van troost en bemoediging 
 

 
 

Kom tot mij, 
zei Hij 

Mijn juk is zacht 
Ik help je dragen  

Ik geef je woorden  
van troost en kracht 

Ik help je dragen 
En als je binnenskamers 

vertwijfeld wacht 
en groeit van angst 

voor alles wat je weet 
voor alles wat je nog niet weten kunt 

dan stuur ik je mijn lentezang 
een koor van vogels 

zingt als Heilige Geest 
Ik help je dragen 

in tijden die nooit eerder zijn geweest 
Ik geef je verlangen 

als een weg naar buiten 
als een weg naar binnen 

Ik help je dragen 
 

Tekst: Alida van Veldhoven 
Foto: archief – Wiel Hacking

 
 

 
Parochiesecretariaten gesloten 

Vanwege het Coronasvirus zijn de secretariaten van zowel de H.H. Petrus- en 

Pauluskerk als de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen voorlopig gesloten. 
Telefonische bereikbaarheid verloopt via het antwoordapparaat. 
 
 
 
 
 

Spaanstalige viering afgelast 

In verband met de beperkende maatregelen vanwege het Coronavirus is de 

viering van Palmzondag voor Spaanstalige parochianen in de H.H. Petrus en 
Pauluskerk in Middelburg op zondag 5 april 2020 afgelast. 
 
Debido a las medidas restrictivas, la celebración del Domingo de Ramos para los 
feligreses españoles en el La iglesia de H.H. Peter y Paul en Middelburg canceló el 5 
de abril de 2020. 



 
 
 
 

Vastenactie ‘Werken aan je toekomst’ (deel 4) 

Van Aswoensdag tot Pasen voert Vastenactie campagne voor projecten in 

ontwikkelingslanden. Dit jaar steunt de H. Maria Parochie Walcheren een project 
dat zich uitstrekt over de hele wereld, met als doel een gedegen opleiding te 
bieden aan mensen in ontwikkelingslanden.  

 
Deze week: Interview met Eshita uit Bangladesh 
 
 
Vorige week lazen we het interview van Patrick uit Zambia. Hij wordt in staat gesteld 
een vak te leren en leert dit op zijn beurt weer aan anderen. Eshita wordt geholpen een 
onderneming op te starten.  
 
Ondernemerschap veranderde haar leven 
 
Eshita (38) is getrouwd en heeft een zoon (11). Zij en haar man werken hard, maar toch 
hadden ze altijd moeite om rond te komen. Via Caritas leerde Eshita eenden en kippen 
fokken. Daarmee kan ze inmiddels flink bijdragen aan het gezinsinkomen. 
 
Hoe zag je leven eruit voordat je Caritas leerde kennen? 
,,In de stad werkte ik als lerares. Toen we naar dit dorp verhuisden moest ik erg 
wennen. Mijn man vindt het niet prettig als ik buitenshuis werk. Ik gaf privéles en deed 
naaiwerk, maar dat verdiende erg weinig. Mijn man en ik hadden vaak ruzie over geld, 
ik voelde me hopeloos.’’ 
 
Waardoor is je situatie veranderd? 
,,Drie dingen hebben mij geholpen: vis, pluimvee en wormencompost. Ik ontmoette Didi 
van Caritas. Zij bracht me op ideeën om mijn inkomen te vergroten. Zo leerde ik eenden 
en kippen te fokken en vis te kweken. Ze liet me ook zien hoe je wormencompost 
maakt. Dat verkoopt goed. Mijn inkomen is door dit alles verdubbeld. Het maakt me 
trots dat ik meer kan bijdragen aan het huishouden. Mijn man waardeert het, we 
bespreken onze plannen en problemen nu samen. En ik heb al een mooi bedrag 
kunnen sparen voor de opleiding van mijn zoon.’’ 
 
Wat doe je nog meer? 
,,Ik vaccineer pluimvee voor meerdere huishoudens en verkoop ook vaccins aan 
anderen. En ik geef gratis advies als mensen uit onze gemeenschap hulp of advies 
nodig hebben met hun dieren, naaiwerk of bij het oplossen van sociale problemen.’’ 
 
Wat zijn je plannen voor de toekomst? 
,,Vroeger had ik één kip, nu heb ik er acht en 22 kuikens en ook veertien eenden. Ik heb 
een geweldig plan! Binnen een jaar hoop ik een minifokkerij te hebben met honderd 
kippen en honderd eenden. Die koop ik niet, ik fok ze zelf. Dan hou ik de kippen en 
verkoop ik de haantjes.’’ 
 

Bron: Vastenactie Nederland 
 



 
 
 
 

 

 

Steunt u ons Vastenactieproject via Vastenactie Heilige Maria 
Parochie Walcheren 

 
IBAN NL84 INGB 0006 0514 05  Hartelijk dank voor uw gift! 

 

 

 
Uw gaven zijn ook van harte welkom in de offerzuilen. Deze vindt u 
achterin de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg en de Onze 

Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. 
 
 
Volgende week deel 5: Interview met Eshita uit Bangladesh 
 
 
Vastenactiewerkgroep 
Insa van Duin, Lisanne Jacobs, Francis Toorop, Ger van Waegeningh, Iwonka 
Turczynowicz en Leo Speckens 
 

 

 

 

 

 
 

 



 
 
 
 

,,Omzien naar elkaar’’ 

Premier Rutten noemde het in zijn telvisietoespraak, maar ook de Commissaris 

van de Koning in Zeeland, Han Polman. Dichter bij huis vroeg ook de KBO 
Middelburg-Veere aandacht voor de gevolgen van het Coronavirus: omzien naar 
elkaar. En vandaag riepen de ouderenorganisaties op, om kaarten te sturen naar 
bewoners van zorginstellingen of om die bewoners te bellen. 
 
 
Tekst: Peter Vrancken 
 
 
De R.-K. werkgroep Ter Reede vulde dat op geheel eigen wijze in. Fraaie, zelf 
gemaakte kaarten, door een bewoner van Ter Reede gesponsord, met een 
bemoedigende tekst van Vicaris Paul Verbeek, werden gebundeld en bij de wekelijkse 
bezoekers van de vieringen in Zorgcentrum Ter Reede bezorgd. Een prachtig initiatief! 
 

 
Foto van een selectie van de kaarten die met een bemoedigende tekst worden bezorgd door 

leden van de R.-K. werkgroep Ter Reede.           Foto: © Jeannette Vrancken 
 



 
 
 
 

De werkgroep startte de actie, nadat WVO Zorg in Vlissingen eerder deze week besloot 
om voorlopig bezoek voor de bewoners van de zorgcentra van WVO in verband met het 
heersende coronavirus te weren. Daarmee liep WVO Zorg vooruit op beslissingen van 
het kabinet van gisteren (donderdag) om de verpleeghuizen met ingang van vandaag, 
vrijdag 20 maart 2020, op slot te doen voor bezoekers. Overigens geldt het bezoek-
verbod in Zorgcentrum Ter Reede niet voor mensen die verpleegd worden in het 
Hospice. 
 
 
 
Tekst kaartje 
Voor u een hartelijke groet met bemoedigende tekst vanuit de Werkgroep Ter Reede 
 
Maria, Gij moeder die de knopen ontwart, 
Gij luistert naar ieder met een wanhopig hart 
al wie zich tot U richt en in zichzelf is verstrikt 
leidt Gij naar het Licht, wordt door U weer verkwikt 
 
Wees Gegroet Maria....... 
 
Tekst: 1ste couplet lied: Maria die de knopen ontwart 
(Paul Verbeek; Uitgeverij Adveniat) 

 
 

Zonnelied in het Zeeuws 

Rens Stobbelaar uit Goes, pastoraal werker in onder meer onze parochie, schreef het 

bekende Zonnelied in het Zeeuwse dialect. We kwamen de tekst tegen in ons archief. 
 
 

Stae ik an t waeter de zon schient op mun bolle 
wind deur mun krullen lippun voele zout 
dae in da diepe doenkre zoute waeter 
proef ik joew diepte t’is niet tu heloven 

 
O stroam stroam in mu en wees mien bron van liefde 
O stroam stroam in mu en wees mien bron van liefde 

 
Staemel van du stroam die mun levun zuvert 

Hod allumachtig wat is joew stroam toch prachtig 
druppels levenswaeter , traenen op mun wang 

proef ik van joew liefde eel mun leven lang 
 

O stroam stroam in mu en wees mien bron van liefde 
O stroam stroam in mu en wees mien bron van liefde 

 
 
Melodie: anoniem (= melodie van Italiaanse versie van het Zonnelied Sia Laudato). 
Tekst: Rens Stobbelaar. 



 
 
 
 

Dienstregeling Connexxion vanaf donderdag 19 maart 
aangepast 

De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus leiden ertoe dat 

aanzienlijk minder reizigers gebruik maken van het openbaar vervoer. Vanaf 
donderdag 19 maart past Connexxion daarom onze dienstregeling aan. De 
aangepaste dienstregeling is sinds 18 maart terug te vinden in de reisplanner. 
 
Door onze frequentie te verlagen, voorkomen we dat er lege bussen rondrijden en blijft 
er een basisvoorziening aan OV beschikbaar. Daarbij zorgen we dat alle belangrijke 
bestemmingen, zoals ziekenhuizen en bedrijven, goed bereikbaar blijven met het 
openbaar vervoer. Zo zorgen we ervoor dat de mensen die werken in cruciale beroepen 
veilig en comfortabel van en naar hun werk kunnen reizen.  
 
Aangepaste serviceverlening in de bus 
Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, vragen we reizigers om via de 
zijdeur in te stappen en achterin in- en uit te checken. Hiermee verminderen we het 
aantal contactmomenten tussen reizigers en buschauffeurs. Met deze maatregel 
proberen we een juiste balans te vinden tussen de gezondheid van onze medewerkers 
en de dienstverlening aan onze reizigers. 
 
Achterin instappen betekent dat reizigers geen los kaartje kunnen kopen bij de 
buschauffeur. Reizigers kunnen reizen met een OV-chipkaart, e-ticket of met de 
Tranzer app. Saldo en e-tickets zijn te koop via www.connexxion.nl.   
 
Buurtbussen 
De chauffeurs van de buurtbussen zijn vrijwilligers. De huidige situatie rondom het 
Coronavirus heeft de buurtbusvereniging doen besluiten dat zij sinds maandag 16 
maart tijdelijk niet rijden. 
 
Servicebus Middelburg 
De servicebus in Middelburg zal vanaf donderdag 18 maart ook niet meer rijden. 
Vanwege de overheidsrichtlijnen is het niet meer mogelijk om deze bus te laten rijden.  
 
Actueel reisadvies 
Sinds 18 maart is de aangepaste dienstregeling verwerkt in onze reisplanner. Houd 
deze pagina https://www.connexxion.nl/nl/nieuws/over-het-coronavirus/wijzigingen-
zeeland en de andere online kanalen in de gaten voor updates. 

 
Bron: gemeente Middelburg 

 
 
 
 
 

 
In onze nieuwsbrief leest u ook nieuws 

dat u nergens anders leest! 
 

http://www.connexxion.nl/
https://www.connexxion.nl/nl/nieuws/over-het-coronavirus/wijzigingen-zeeland
https://www.connexxion.nl/nl/nieuws/over-het-coronavirus/wijzigingen-zeeland


 
 
 
 

Bisschoppen: met Palmzondag en Pasen geen publieke 
liturgische vieringen 

Alle publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de 

Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast. Dit gebeurt 
met grote pijn in het hart. Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland 
eerder in verband met het coronavirus hebben afgekondigd, worden nu verlengd 
tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag). 
 
De maatregelen die de overheid in Nederland heeft genomen, gelden tot en met 6 april. 
De bisschoppen zien zich echter genoodzaakt ook tot en met Pasen nu al een 
beslissing te nemen in verband met de voorbereidingen voor de liturgische 
plechtigheden, die niet goed plaats kunnen vinden in de huidige situatie. Verder is de 
noodzaak er vanwege de gezondheid van de gelovigen, onder wie ook kwetsbare 
personen. 
 
Missen, doop en uitvaart 
De zondagse Eucharistieviering van de priesters vindt in de beslotenheid plaats 
en zonder koor, eventueel met cantor. 
 
Voor de missen die doordeweeks worden gehouden gelden de eerder afgekondigde, 
strikte maatregelen met de volgende toevoeging: de pastoor beslist naar 
omstandigheden en in overeenstemming met de overheidsmaatregelen of de 
doordeweekse mis doorgaat of niet. Hij dient daarbij rekening te houden met de grootte 
van de kapel of kerk en ziet erop toe dat de richtlijnen van de overheid worden gevolgd. 
Van de aanwezige gelovigen wordt gevraagd 1,5 meter afstand van elkaar te houden, 
ook als men naar voren komt voor de H. Communie of persoonlijke zegen en niet te 
komen wanneer men verkouden is. 
 
Hetzelfde geldt voor doopvieringen en uitvaarten die sober en kleinschalig moeten 
worden gehouden en in overeenstemming moeten zijn met de nadere richtlijnen van het 
eigen bisdom. In geval van uitvaarten dienen deze ook in overeenstemming te zijn met 
de richtlijnen van de uitvaartbranche zoals met betrekking tot het maximum aantal 
aanwezige personen. 
 
Verenigd in gebed 
De bisschoppen roepen nadrukkelijk op tot gebed in deze tijden waarin het coronavirus 
heerst. 

• Gebed van de bisschoppen 
• Noveengebed tot Onze Lieve Vrouw ter Nood 
• De kruisweg 
• De rozenkrans (klik hier voor een handleiding) 
• Bid mee via Radio Maria 
• Steek een kaarsje op via de website van Kerk in Nood 
• Volg de website van uw bisdom en parochie voor andere mogelijkheden tot 

gebed en live streaming van vieringen. 
 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2020/03/20190116-%C2%A9RamonMangold-gebedv2.jpg
https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4074&t=Noveengebed+coronavirus
https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2019/01/De-Kruisweg.pdf
https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2017/12/Handleiding-voor-het-bidden-van-de-rozenkrans.pdf
http://www.radiomaria.nl/
https://kerkinnood.nl/bid-mee/


 
 
 
 

KRO-NCRV komt in tijden van corona met dagelijkse live 
stream eucharistie en dagsluiting 

KRO-NCRV verzorgt sinds woensdag 18 maart van maandag tot en met zaterdag 
een live stream van de eucharistieviering en de dagsluiting vanuit Hilversum. Dit 
wordt online uitgezonden via de website en het facebookaccount van KRO-
NCRV.nl/katholiek. Op deze manier wil de omroep mensen in deze tijden, waarin 
het coronavirus heerst, pastorale nabijheid bieden. 
 
Pastoor Jules Dresmé celebreert van maandag tot en met zaterdag de 
eucharistieviering om 09.30 uur vanuit de Mariakapel van de St. Vituskerk in Hilversum. 
Om 19.00 uur verzorgt hij een dagsluiting met gebed en bemoedigend woord. Hierin 
neemt pastoor Dresmé de gebeden mee, die ingezonden kunnen worden via 
dagintentie@kro-ncrv.nl . Dit mailadres is uitsluitend voor de onlinevieringen vanuit de 
St. Vituskerk. 
 
Behalve pastoor Dresmé gaan ook mgr. Jan Hendriks, bisschop-coadjutor van het 
bisdom Haarlem-Amsterdam en pastoor Eric Fennis, pastoor van de Basiliek van de H. 
Nicolaas in Amsterdam, regelmatig celebreren. 
 
De dagelijkse vieringen worden online uitgezonden via www.rkkerk.nl. 
 
 

 

 

Voorbereiding Vormsel 
 
Beste ouder(s)/verzorg(st)er(s) van de vormelingen, 

De bisdommen ontraden alle samenkomsten, zoals o.a. het koffie drinken na vieringen, 
koorrepetities en catechetische bijeenkomsten. 
 
De eerste bijeenkomst van de vormelingen op woensdag 25 maart komt hiermee te 
vervallen. Dit houdt in dat er voorlopig geen bijeenkomsten gehouden zullen worden 
waarin de jongens en meisjes voorbereid zullen worden op het Vormsel. 
 
Wij zullen u op de hoogte houden en laten weten wanneer wij met de 
vormselvoorbereiding zullen starten. 
 
Voor vragen over de voorbereiding kunt u bellen naar Leonie van den Berg: 
telefoonnummer 0118-419841 (na 18.00 uur) 
 
Met vriendelijke groeten namens pastor Alida van Velthoven en de leden van de 
werkgroep Vormselvoorbereiding, 
 
Leonie van den Berg 
  

mailto:dagintentie@kro-ncrv.nl
http://www.rkkerk.nl/


 
 
 
 

 

 
 
 

Nieuwe data voor de conferentie zijn bekend 

De organisatie van ‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’ is verheugd te 

kunnen melden dat er, na overleg met het team van Fr. Mallon uit Canada en 
andere betrokkenen, nieuwe data zijn vastgesteld voor de conferentie. 
 
Mits de omstandigheden rondom het coronavirus het toelaten, zal de conferentie 
worden gehouden op donderdag 5 en vrijdag 6 november 2020 in Oudenbosch. 
 
Momenteel leven veel mensen in de onzekerheid van de coronacrisis. Toch meent de 
organisatie van de conferentie er verstandig aan te doen door te gaan met de 
voorbereidingen. Reacties uit heel Nederland en België doen ons beseffen dat de 
conferentie een teken van hoop is. Iets om naar uit te kijken. 
 
Daarnaast wil de organisatie niet te lang wachten om zo veel als mogelijk extra kosten 
vanwege het verplaatsen te vermijden. De aangemelde bezoekers voor de tweedaagse 
conferentie hebben inmiddels persoonlijk bericht gekregen waarin de mogelijkheden 
voor hun deelname wordt toegelicht. 
 
De Missionaire parochie bij KRO-NCRV 
Het programma Roderick Zoekt Licht van KRO-NCRV besteedde afgelopen dinsdag, 17 
maart, op NPO2 uitgebreid aandacht aan het thema van de missionaire parochie. De 
aflevering liet zien hoe de Alphacursus en het boek 'Als God renoveert' een belangrijke 
rol spelen in de vernieuwing van het parochieleven in Barneveld. Mediapriester  
Roderick Vonhögen ging op zoek naar het geheim van het succes van de Alphacursus.  
 
Het programma is terug te kijken via kro-ncrv.nl/roderickzoekt. 
 
 
 

 

Nieuwsbrief H. Maria Parochie 
 

Als eerste met het laatste nieuws! 
 

http://kro-ncrv.nl/roderickzoekt


 
 
 
 

HOOP als bewuste keuze (2) 

Het parochieplan van het Samenwerkingsverband Boven de Schelde is door de 

bisschop goedgekeurd. In samenhang hiermee heeft een groep parochianen zich 
verdiept in het thema van de conferentie ‘Als God renoveert’, een initiatief van de 
Nederlandse bisschoppen. Op basis van deze verdieping kan vanaf nu in het 
Samenwerkingsverband worden gewerkt aan de toekomst van onze 
geloofsgemeenschappen.  
 
 
Door: Han Bleyenbergh 
 
 
 
Onder de titel ‘HOOP als bewuste keuze’ verschijnt in het Parochienieuws van de H. 
Pater Damiaanparochie en de digitale nieuwsbrief van de H. Maria Parochie Walcheren 
een reeks artikelen waarin de initiatieven en ontwikkelingen worden gevolgd. Dit is het 
tweede artikel in deze reeks. 
 
Het gevoel dat de kerk in een crisis verkeert wordt algemeen gedeeld. Geloven en bij 
een kerk horen is niet meer van zelfsprekend. In het dagelijks leven van velen en in de 
maatschappij speelt de kerk een steeds kleinere rol. Vooral de jongere generaties 
voelen zich weinig aangetrokken door de kerk. Dit mag geen reden zijn om bij de 
pakken neer te zitten. Vanuit de hoop die we als gelovigen koesteren kunnen we in 
actie komen en onze evangelische opdracht - mensen in aanraking brengen met de 
blijde boodschap van Jezus - oppakken. 
 
Het boek van James Mallon heeft de genoemde groep parochianen geïnspireerd om in 
het Samenwerkingsverband de mogelijkheden te verkennen voor de missionaire 
opdracht van onze parochies. De welkomstactie in onze kerken met Kerstmis was erop 
gericht om de bezoekers uit te nodigen voor een van de informatiebijeenkomsten 
wanneer ze wat meer over het geloof willen weten en met anderen daarover willen 
praten. De informatieavonden in Goes en Vlissingen over Alpha bijeenkomsten zijn nu 
achter de rug. Een aantal parochianen heeft hiervan gebruik gemaakt, de eerste serie is 
inmiddels gestart. Het is een werkvorm waarbij binnen de context van ons geloof op een 
ongedwongen manier met elkaar wordt gepraat over hoe we in het leven staan, wat de 
persoon van Jezus voor ons betekent en wat het gebed met ons doet. Tijdens elke 
bijeenkomst wordt een inleiding gegeven over een bijzonder thema. 
 
Mevrouw Caroline Vroemen-de Jonge organiseert al vele jaren Alpha cursussen op 
Schouwen en Duiveland en vertelde tijdens de informatiebijeenkomsten over haar 
ervaringen. De groepen zijn steeds gemengd met al of niet kerkbetrokkenen van 
diverse gezindten. Het is geen catecheseproject, maar een plaats van ontmoeting en 
uitwisseling. Men gaat met elkaar in gesprek over gevoelens, gedachten en ervaringen 
over het geloof in Jezus Christus. Wat Hij voor ieder betekent, of je kunt bidden en wat 
dat met je doet. Welke betekenis het geloof heeft binnen je gezin, het leven met je 
familie en het functioneren in de samenleving. De bijeenkomsten zijn niet enkel bedoeld 
voor mensen met kerkervaring, maar ook voor mensen die verder weg staan van de 
kerk of helemaal niet met geloof zijn opgegroeid. 



 
 
 
 

Alida van Veldhoven, pastor binnen het 
Samenwerkingsverband, vertelde tijdens 
deze bijeenkomsten over de opzet en de 
inhoud van de acht wekelijkse avonden 
en een zaterdag aan de hand van het 
door Alpha Nederland ontwikkelde 
programma 
 Een lid van de leesgroep ‘Als God 
renoveer’ gaf tijdens de bijeenkomsten 
een uiteenzetting over hoe het 
gelijknamige boek door een grote groep 
is gelezen, wat daaruit te leren valt en 
hoe deskundigen die de ontwikkelingen 
binnen de R.-K. kerk volgt daarover 
denken. 
 
 
Het boek gaat onder meer over: wie zijn 
wij, wat is onze opdracht, wat is de 
huidige situatie, hoe maken we ruimte 
voor God, wat vinden we belangrijk, wat 
kunnen we doen en wie gaan dit doen? 

Er wordt een appel gedaan op de 
gehele geloofsgemeenschap waarbij 
ieder naar eigen vermogen en inzicht 
een bijdrage kan leveren aan de 
kerkopbouw (1 Kor 12, 12-26). 

 
 
Pastoor Fons van Hees opende- en sloot de bijeenkomsten af met gebed. 
We hopen dan ook dat velen dit enthousiasme willen delen. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Commissaris van de Koning in Zeeland 
Han Polman: 
 
 

,,Laten zien waar we sterk in zijn en dat 

is omzien naar elkaar’’ 

 

 

https://www.google.nl/search?q=alpha+cursus&hl=nl&rlz=1T4GGLS_nlNL751NL751&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=DuKOe7ySraCQqM%253A%252ClWm_usyJWMC_mM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQLMg5wyBb5dHLLOw1ss4bbiml1-A&sa=X&ved=2ahUKEwiEis20wproAhUNKuwKHV-bBPEQ9QEwFnoECAkQFQ#imgrc=DuKOe7ySraCQqM:


 
 
 
 

Franciscus en de melaatse 

Het zijn vreemde tijden waarin we leven. Scholen, kantoren en kerken sluiten de 

deuren in verband met maatregelen tegen het coronavirus. 
 
Men maakt zich zorgen om de eigen gezondheid en om de gezondheid van buren, 
ouders en kinderen. Nu de overheid mensen maant thuis te blijven, liggen angst, 
achterdocht en paranoia op de loer. Laten we in deze tijd denken aan Franciscus en de 
melaatse. Laten we ons niet laten leiden door angst. Laten we kijken wat we voor de 
ander kunnen betekenen. 
 
Alle lof voor de mensen die werken in de gezondheidszorg, het onderwijs, de 
schoonmaak en in andere sectoren die ervoor zorgen dat de meest belangrijke zaken in 
het leven kunnen doorgaan. 
Bron: nieuwsbrief Franciscaanse Beweging 

 
 
 

KBO Middelburg-Veere schrapt activiteiten 

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, gaan allerlei activiteiten 

niet door en ontmoeten we elkaar zo weinig mogelijk. Tegelijkertijd is het nodig 

dat we omzien naar elkaar. Dat kunnen we blijven doen. Juist nu is het nodig 

vaker met elkaar te houden. Door elkaar bij voorkeur te bellen, of anders te 

appen, e-mailen of skypen. Vraag de ander hoe het gaat en neem er de tijd voor 

om met elkaar bij te praten of houd het kort. Daar hebben we nu juist de tijd voor 

en behoefte aan. In de KBO Wijzer of via e-mailberichten komen we hier op terug. 

 

We bekijken de mogelijkheid een telefooncirkel op te zetten . Als iemand wil meedoen 

aan een telefooncirkel om te bellen of gebeld te worden, geef je dan op bij de 

secretaris: ank.kbo-mv@zeelandnet.nl of via 0118-63 32 68 tussen 10.00 en 18.00 uur. 

Kortom, pak nu alvast de telefoon en bel elkaar. Diverse KBO-leden hebben ons laten 

weten hier behoefte aan te hebben. 

 

 
 

Gedenken wij onze overledenen 

Omdat er nu geen kerkvieringen zijn waarin bij de voorbede de namen genoemd 

worden van hen die onlangs in onze parochie zijn overleden, vermelden we hen in 
deze nieuwsbrief. 
  
Laten we bidden voor: 
Fernanda Hubrechsen     Beryl van der Meulen-Manock 

Eduard van Oppen      Jeanne Alofs-de Cock 

Riet de Smit 

 

mailto:ank.kbo-mv@zeelandnet.nl


 
 
 
 

Klokken van troost en hoop 

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen 

raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. 

 

Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de 

kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten 

hun deuren sluiten. 

 

Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te 

verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende twee 

woensdagen van 19.00 - 19.15 uur de kerkklokken te luiden. 

 

De Raad sluit hierin aan bij een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijs-

kerk in Rotterdam. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen 

met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de 

kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn 

en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van 

medemensen. 

 

 

 

Eucharistievieringen op televisie en radio 

Zondag, 10.00 uur, NPO2, rechtstreekse televisieuitzending van de 

eucharistieviering in de Sint Lambertusbasiliek in Hengelo (O). Celebrant is 
kardinaal Eijk. 
 
Voorafgaand aan de eucharistieviering kunt u vanaf 09.45 uur kijken en luisteren naar 
het geloofsgesprek. Leo Feijen praat zondag met kardinaal Eijk. Lees hier meer over op 
de volgende pagina. 
 
Radio 
Voorts kunt u iedere werkdag om 09.00 uur en 19.00 uur naar een eucharistieviering 
luisteren bij Radio Maria. Op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur. 
 
Iedereen in Nederland kan Radio Maria ontvangen via DAB+, internet of de via app 
voor telefoon en tablet. 

 

 
Chrismamis gaat vanwege Coronavirus niet door 

Vanwege het heersende coronavirus en alle preventieve maatregelen die al zijn 

genomen, is besloten om de Chrismamis op woensdag 8 april 2020 in de Heilige 
Willibrordusbasiliek in Hulst af te gelasten. 

 



 
 
 
 

Biddend verbonden met de bisschoppen op zondag 22 maart 
via NPO2 en KRO-NCRV.nl/katholiek 

Op zondag 22 maart komt KRO-NCRV samen met de Nederlandse bisschoppen 

met een signaal van hoop, troost en bemoediging voor katholieke gelovigen in 
Nederland. Dit gebeurt door de uitzending van een cirkel van gebed op NPO2 
Facebook.com/krokatholiek en de website KRO-NCRV.nl/katholiek.  

De gebedscirkel start om 9.45 uur op NPO2 met het Geloofsgesprek van Leo Fijen met 
kardinaal Eijk. Aansluitend is kardinaal Eijk celebrant in de rechtstreekse 
Eucharistieviering vanuit de Sint Lambertusbasiliek te Hengelo. Daarna wordt om 12.00 
uur het gebed online overgenomen op de Facebookpagina KRO-NCRV.nl/katholiek en 
de daarbij behorende website. 

Iedereen kan vanaf 12.00 uur via het internet op ieder uur meebidden met het gebed 
van een bisschop vanuit zijn eigen bisdom. Online wordt de gebedscirkel gestart door 
bisschop Van den Hout vanuit het bisdom Groningen-Leeuwarden. De gebedscirkel 
wordt om 16.35 uur afgesloten met een korte vesperviering vanuit de Sint-
Janskathedraal in Den Bosch met bisschop De Korte. 

Schema Biddend Verbonden (wijzigingen voorbehouden): 
09.45 uur kardinaal Eijk in het geloofsgesprek op NPO2 
10.00 uur kardinaal Eijk in de Eucharistieviering vanuit Hengelo op NPO2 
12.00 uur bisschop Van den Hout vanuit het bisdom Groningen-Leeuwarden 
13.00 uur bisschop (coadjutor) Hendriks vanuit het bisdom Haarlem – Amsterdam 
14.00 uur bisschop Van den Hende vanuit het bisdom Rotterdam 
15.00 uur bisschop Liesen vanuit het bisdom Breda 
16.00 uur bisschop Smeets vanuit het bisdom Roermond 
16.35 uur vesperviering met bisschop De Korte vanuit het bisdom Den Bosch op NPO2 

Meevieren, meebidden 

Laetitia van der Lans, hoofd Levensbeschouwing KRO-NCRV: ,,Mensen snakken naar 
houvast en troost in deze onzekere en vreemde weken. We voelen ons als KRO-NCRV 
geroepen om samen met de Nederlandse bisschoppen de katholieken in Nederland een 
hart onder de riem te steken door met God en elkaar verbonden te zijn door middel van 
gebed van teksten uit de Bijbel.’’ 

Anna Kruse, hoofd pers en communicatie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie: 
,,De bisschoppen roepen nu de publieke vieringen zijn afgelast in verband met het 
coronavirus, nadrukkelijk op om biddend met elkaar verbonden te blijven. Dit initiatief 
van KRO-NCRV draagt daar heel concreet aan bij. We hopen dat veel mensen op deze 
manier meevieren en meebidden komende zondag.’’ 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking Peter Vrancken 

 
 

https://www.rkkerk.nl/biddend-verbonden-met-de-bisschoppen-op-zondag-22-maart-via-npo-2-en-kro-ncrv-nl-katholiek/
https://www.rkkerk.nl/biddend-verbonden-met-de-bisschoppen-op-zondag-22-maart-via-npo-2-en-kro-ncrv-nl-katholiek/


 
 
 
 

Kerken en lokale (hulp)organisaties bundelen coronahulp 
met #nietalleen 

Corona trekt diepe sporen in Nederland. Het sociale leven valt stil en het wordt 

moeilijker om hulp te ontvangen voor wie oud of hulpbehoevend is. Kerken en 
lokale (hulp)organisaties bundelen daarom de krachten, zodat overal in het land 
praktische hulp geboden kan worden en de initiatieven elkaar kunnen 
versterken. Daarvoor is het platform www.nietalleen.nl opgericht. 
 
Nederland laat zich van haar beste kant zien. Op veel plekken worden boodschappen 
gedaan of medicijnen gehaald, honden uitgelaten, belrondes onder oudere kerkleden 
gedaan en voedsel ingezameld voor de voedselbank. 
 
Landelijke kerken en organisaties willen graag mensen die hulp nodig hebben en 
mensen die hulp kunnen bieden in contact met elkaar brengen. Te denken valt aan 
boodschappen doen of een luisterend oor bieden. Daarom start #nietalleen. 
 
‘We doen het samen’ 
‘Heeft uw organisatie mogelijkheden om te helpen? Meld uw initiatief, diaconie of 
organisatie dan aan op www.nietalleen.nl. Wij weten wat nodig is, u kunt het doen. Zo 
laten we iedereen zien dat we dit samen doen. We willen graag de lokale kerken 
stimuleren zich samen met de lokale overheid en lokale (christelijke) organisaties in te 
zetten voor hun kwetsbare naasten. We willen graag laten zien dat de kerk zich in tijden 
van crisis positief maatschappelijk inzet’, aldus de organisatie achter #nietalleen. 
 
Sinds afgelopen woensdag, 18 maart, gaat een telefoonnummer live waar mensen die 
behoefte hebben aan hulp hun vraag kunnen neerleggen. Zij worden dan gekoppeld 
aan het plaatselijke initiatief. 
 
Aangesloten organisaties 
Op dit moment zijn de volgende organisaties aangesloten bij #nietalleen (de lijst groeit): 
verschillende kerkgenootschappen waaronder de Rooms-Katholieke Kerk en de 
Protestantse Kerk, EO, Stichting Present, Stichting HIP, Kerk in Actie, Diaconaal 
Steunpunt. 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 
 
 
Oproep 

Het Coronavirus heeft ons land volledig in zijn macht. De redactie van deze 

nieuwsbrief probeert alle relevante informatie voor u te verzamelen en in hapklare 
brokken te publiceren. 
 
Daarom deze oproep: heeft u nieuws dat direct of indirect verband houdt met het 
Coronavirus? Laat het ons dan per e-mail weten: nieuws@rkwalcheren.nl 

https://nietalleen.nl/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nietalleen.nl%2F&data=02%7C01%7Cjanneke.de.leede%40eo.nl%7C30a2ad4ec1b9401859fd08d7ca61fbe9%7Cfa9cae45cbc1409190fdbec2d8460bde%7C0%7C0%7C637200394510191604&sdata=85K%2FVn1%2B3epv8kuEwPxRr7kSVYy9oNJjgBC0WAflymE%3D&reserved=0
mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 
 
 
 

Coronavirus: Doopschelpfeest gaat niet door 

In overeenstemming met de regels van de overheid hebben ook de bisschoppen 

hun regels verder aangescherpt. Ze hebben besloten alle niet noodzakelijke 
bijeenkomsten te schrappen. De huidige regels gelden tot 31 maart.  
 
Dus ook het Doopschelpfeest gaat niet door. De ouders kunnen hun doopschelp(en) 
ophalen tijdens de openingsuren van het parochiesecretariaat. 
We hopen op een latere datum alsnog een feest voor kinderen in de kerk te 
organiseren. 
 
Alle Goeds, 
Sabine, Lidia en Katrien 
 
 
 
 
 

Vrijdag 27 en zaterdag 28 maart ’24 uur voor de Heer’ 

Op vrijdag 27 en zaterdag 28 maart, volgende week dus, vinden dit jaar de ‘24 

uur voor de Heer’ plaats. De ’24 uur voor de Heer’ zijn een initiatief van paus 
Franciscus. Hij presenteerde dit initiatief in 2015 in de bul Misericordiae vultus, 
waarin hij het Heilig Jaar van de Barmhartigheid voor 2016 afkondigde. Daarna is 
het elk jaar onderdeel geweest van de Veertigdagentijd als periode van gebed, 
vasten en naastenliefde ter voorbereiding op Pasen. 
 
De ‘24 uur voor de Heer’ nodigen ertoe uit het sacrament van verzoening te vieren in 
een context van eucharistische aanbidding. ,,Het initiatief moet in de bisdommen 
worden bevorderd,’’ benadrukt paus Franciscus in Misericordiae vultus (17). ,,Zeer veel 
mensen naderen opnieuw het sacrament van de verzoening en onder hen veel 
jongeren, die in deze ervaring vaak de weg weer vinden om terug te keren tot de Heer, 
om een ogenblik van intens gebed te beleven en de zin van het eigen leven opnieuw te 
ontdekken.’’ 
 
Ook bisdommen en parochies in Nederland sluiten zich bij dit initiatief aan, waaronder 
de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen (zie onze agenda). Kijk hier voor een overzicht 
van alle initiatieven. 
 
Coronavirus 
Deze aanbidding gaat, zo deelde het Bisdom Breda ons desgevraagd mede, 
vooralsnog door. 
 
Lees op de volgende pagina de Gebedskaart. 

http://www.rkactiviteiten.nl/?selper=18&find=24+uur+voor
http://www.rkactiviteiten.nl/?selper=18&find=24+uur+voor


 
 
 
 

Gebedskaart ‘Even bidden tot U’ op vrijdag 27 maart 2020 in 
de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen (18.00 – 19.00 uur) 

 
 

 



 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

  

 

 

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

 



 

Toeristenkerk Vrouwenpolder zoekt werkgroepleden en 
organisten/muzikanten 

In Vrouwenpolder staat op het parkeerterrein aan de Fort den Haakweg een 

katholiek kerkje. Twee jaar geleden hebben wij het zestigjarig bestaan van de 
toeristenkerk uitgebreid gevierd. Het was een groot feest en ook onze bisschop 
kwam de dienst doen. 
 
Nederlandse en Duitse kerkgangers weten het kerkje te vinden. Het voortbestaan van 
het kerkje is afhankelijk van de werkzaamheden van vrijwilligers. De werkgroepleden 
worden ook een dagje ouder. 
 
Momenteel hebben wij acht vrijwilligers. Wij hebben dringend behoefte aan meer 
vrijwilligers  die de kerk klaar maken voor het seizoen, de diensten ondersteunen en 
bezoekers welkom heten. Het voortbestaan van ‘ons kerkje’ hangt af van voldoende 
vrijwilligers en…. vele handen maken licht werk. 
 
Wij zoeken ook nog organisten of andere muzikanten die de diensten willen 
ondersteunen. Vele diensten zijn al dit jaar al ingevuld door organisten en koren, maar 
niet allemaal. 
 
Voor informatie over beide vragen (vrijwilligers en organisten en muzikanten) kunt u 
telefonisch contact opnemen met Trudy van Hoof: 0641043490 of per e-mail: 
trudyvanhoof@hotmail.com  
 
 

 
Het altaar in de toeristenkerk in Vrouwenpolder.            Foto: © Peter Vrancken 

mailto:trudyvanhoof@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snel een viering op Walcheren zoeken? 

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

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


 

 

Nederlandse bisschoppen gaan wellicht in maart 2021 op Ad 
Limina bezoek naar Rome 

De Nederlandse bisschoppen hebben begin maart 2020 via de nuntius een 

uitnodiging ontvangen om in maart 2021 opnieuw op Ad Limina bezoek te gaan naar 
Rome. Zij brengen dan gezamenlijk een bezoek aan de graven van de apostelen Petrus 
en Paulus en vieren daar de eucharistie. De bisschoppen spreken tijdens hun bezoek 
met paus Franciscus en met de verschillende departementen van de Romeinse curie. 
 
Het laatste Ad Limina bezoek van de Nederlandse bisschoppen was in december 2013, nu 
bijna zeven jaar geleden. Het nieuws van het bezoek werd dinsdag 10 maart 2020 in de 
Bisschoppenconferentie gedeeld. De voorbereidingen voor het bezoek worden in de 
komende tijd in gang gezet. 
 
Pelgrimage 
Het Latijnse woord Limina betekent: drempels. Visitatio ad Limina Apostolorum betekent 
letterlijk een pelgrimage naar de drempels van de apostelen. Met deze drempels worden de 
graven van de apostelen Petrus en Paulus bedoeld. 
 
Het is een eeuwenoud gebruik dat bisschoppen deze graven in Rome bezoeken en sinds het 
Tweede Vaticaans Concilie wordt dit bezoek door de bisschoppen van een Kerkprovincie 
gezamenlijk afgelegd. Gebruikelijk is het om dit minimaal een keer in de vijf jaar te doen. 
 
Ieder van de bisschoppen presenteert voorafgaand aan het Ad Limina een rapport over de 
situatie in het eigen bisdom en gezamenlijk stellen de bisschoppen een rapport op over de 
situatie in Nederland als geheel.  
 
Mogelijk uitstel 
De kans bestaat dat het Ad Limina uiteindelijk later dan maart volgend jaar gaat 
plaatsvinden. Dit omdat de huidige crisis in verband met het coronavirus vertraging zou 
kunnen opleveren in het pauselijke schema van de Ad Limina bezoeken. 
 
Terugblikken? 
Terugblikken op het Ad Limina bezoek van de Nederlandse bisschoppen in 2013 kan met 
deze speciale uitgave in de serie Kerkelijke Documentatie. De teksten uit deze uitgave zijn 
ook hier te vinden: rkkerk.nl/publicaties. 
 

Steunt u ons Vastenactieproject via Vastenactie Heilige Maria Parochie 
Walcheren 

 
IBAN NL84 INGB 0006 0514 05  Hartelijk dank voor uw gift! 

 

 

 
Uw gaven zijn ook van harte welkom in de offerzuilen. Deze vindt u achter 

in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg en de Onze Lieve 
Vrouwekerk in Vlissingen. 

 

https://www.rkkerk.nl/ad-limina-editie-kerkelijke-documentatie-nu-te-bestellen/#more-2299
https://www.rkkerk.nl/publicaties/kerkelijke-documentatie/downloads/#1497468890993-4443462d-0592


 

 

 

 
 
Let op 
Alle aankondigingen in deze agenda zijn door de redactie kort voor verschijning van  
deze nieuwsbrief nagelopen op een eventuele afgelasting. Alle evenementen gaan  
(vooralsnog) door. Zodra een evenement wordt afgelast, wordt deze door ons  
onmiddellijk uit deze agenda verwijderd. Ziet u een foutje? Graag een berichtje naar  

nieuws@rkwalcheren.nl 
 
 
 
■ 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 – 19.00 uur) 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
■ Zondag 5 april 2020 (17.00 uur) 
 Evensong in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. 
 
■ Vrijdag 17 april 2020 (14.00-16.00 uur) 
 Vergadering parochiebestuur in de pastorie in Middelburg. 
 
 
 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

 

 
■ Maandag 4 mei 2020 (19.00 uur) 

De Raad van Kerken Vlissingen organiseert ook dit jaar een korte herdenkingsdienst. 
Deze vindt  plaats in het Uitvaartcentrum Overtoom Groen, Van Dishoeckstraat 620 te 
Vlissingen; aan de achterzijde van de begraafplaats. Het landelijke thema is: Geef 
vrijheid door: 2020 – verhalen om nooit te vergeten. 
Na de dienst  is het mogelijk via een hek te voet naar de begraafplaats  te gaan om de 
jaarlijks door de Gemeente Vlissingen georganiseerde kranslegging bij te wonen. 
Deze bijeenkomst vangt aan om 20.00 uur . Ook namens de Raad van Kerken 
Vlissingen zal een krans worden gelegd. 
 

■ 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. 

 
■ Donderdag 5 en vrijdag 6 november 2020 

Conferentie ‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’ in en rond de basiliek van 
Oudenbosch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Mislukken is erg, 
maar niets proberen is erger!!



 

 

 

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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