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We mogen  weer naar de kerk!! 
Met ingang van 1 juni a.s. mogen weer publieke vieringen worden gehouden in zowel 

onze parochiekernkerken als in de toeristenkerken. Dat hebben de Nederlandse 
bisschoppen gisteren gezamenlijk besloten en vastgelegd in het Protocol Kerkelijk 
leven  op anderhalve meter’. Overigens is nog wel een aantal beperkingen van 
toepassing. 
 

 
Tekst: Peter Vrancken 

 
Beperkte toegang 
Vanaf 1 juni mogen maximaal dertig personen worden toegelaten in de kerken. De 
bisschoppen hopen, dat vanaf 1 juli dat aantal mag oplopen tot maximaal honderd gelovigen. 
De dagelijkse cijfers van het RIVM vormen daarvoor de basis. 
 
Uitreiken Heilige Communie 
Een andere belangrijke beperking betreft het uitreiken van de communie. De bisschoppen 
hebben besloten, dat dat eerst kan vanaf zondag 14 juni. Dan wordt het hoogfeest van 
Sacramentsdag gevierd. 

Protocollen 
Op de volgende pagina leest u hert complete persbericht van de Nederlandse 
bisschoppenconferentie. Daarbij zijn, voor geïnteresseerden, links opgenomen om een 
aantal protocollen te kunnen downloaden. 
 
 
 

 



 

 

Protocol voor publieke vieringen in de R.-K. Kerk vanaf 1 juni, 
uitreiking Heilige Communie vanaf 14 juni 

In de parochies en andere instellingen van de Rooms-Katholieke Kerk worden met 

ingang van 1 juni 2020 de publieke liturgievieringen hervat. In gezamenlijkheid hebben 
de Nederlandse bisschoppen op 20 mei 2020 het protocol ‘Kerkelijk Leven op 
anderhalve meter’ vastgesteld. 
 
Met ingang van 1 juni aanstaande kunnen de publieke vieringen in de kerken worden hervat 
met maximaal 30 gelovigen en met in achtneming van alle andere richtlijnen van het RIVM. 
Vanaf 1 juni wordt in de publieke vieringen nog niet de Heilige Communie uitgereikt. Dat 
gebeurt vanaf zondag 14 juni 2020 wanneer in de Nederlandse kerkprovincie het hoogfeest 
van Sacramentsdag wordt gevierd. 
 
Het protocol dat via de bisdommen naar de parochies en instellingen wordt gestuurd, bestaat 
uit drie delen. Het eerste deel richt zich tot alle gelovigen en geeft richtlijnen om in de kerken 
op een veilige en waardige wijze de liturgie samen te kunnen vieren. Het tweede deel is 
gericht aan de bedienaren met betrekking tot de uitvoering van hun specifieke taken in de 
liturgie. Het derde deel is toegespitst op het veilig gebruik van de kerkgebouwen met regels 
voor de inrichting en logistiek binnen het kerkgebouw, passend bij de richtlijnen vanuit het 
RIVM en bij het eigene van de liturgie. 
 
Perspectief op samen vieren 
De bisschoppen benadrukken het belang om in de parochies en instellingen zorgvuldig  te 
werk te gaan om zo goed mogelijk de veiligheid in de kerkgebouwen te kunnen waarborgen. 
Zij zijn blij dat er weer perspectief is op het samen kunnen vieren van de Heilige Mis, 
aanvankelijk met maximaal 30 en hopelijk vanaf 1 juli a.s. met maximaal 100 gelovigen. 

Downloads voor geïnteresseerden: 

FACTSHEET KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER.  Dit factsheet hoort bij 
alle drie onderstaande protocollen: 

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER GELOVIGEN 
PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER BEDIENAREN 
PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER KERKGEBOUWEN 

Bron: rkkerk.nl; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken 

 

 

 

Nieuwsbrief H. Maria Parochie Walcheren 
 

Als eerste met het laatste nieuws! 
 

 

 

 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2020/05/FACTSHEET-KERKELIJK-LEVEN-OP-ANDERHALVE-METER.pdf
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2020/05/PROTOCOL-KERKELIJK-LEVEN-OP-ANDERHALVE-METER-GELOVIGEN.pdf
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2020/05/PROTOCOL-KERKELIJK-LEVEN-OP-ANDERHALVE-METER-BEDIENAREN.pdf
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2020/05/PROTOCOL-KERKELIJK-LEVEN-OP-ANDERHALVE-METER-KERKGEBOUWEN.pdf


 

 

 

 
 
■ Iedere zondag (09.30-11.00 uur) 

In de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg en de Onze Lieve Vrouwekerk in 
Vlissingen is er gelegenheid tot stil gebed en ruimte om een kaarsje op te steken. 

 
■ Iedere zondag om 11.00 en iedere dinsdag om 09.30 uur) 

Digitale eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Maria Magdalena in Goes. U 
kunt meevieren via www.kerkdienstgemist.nl 

 
■ Iedere werkdag om 09.00 uur 

Eucharistieviering vanuit diverse parochies van KRO-NCRV. Te zien 
ophttps://www.rkwalcheren.nl/vieringen of volg deze via de website en 
deze facebookpagina van KRO-NCRV. 

 

 
 
■ Tot en met zondag 24 mei 2020 

 Paus Franciscus nodigt de katholieke gemeenschappen over de hele wereld uit om 
van 16 tot 24 mei 2020 Laudato si’-Week te vieren. Dit met het oog op de vijfde 
verjaardag van de encycliek Laudato si’ over de zorg voor de schepping als ons 
gemeenschappelijk huis. U las er meer over elders in nieuwsbrief 446 van 24 april 
2020. Lees hier meer over elders in deze nieuwsbrief. 

 
■ Woensdag 24 juni 2020 
 Vergadering parochiebestuur in de pastorie in Middelburg. 
 
■ Donderdag 5 en vrijdag 6 november 2020 

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

 
■ Zondag 6 september 2020 (15.00 uur) 

Eucharistieviering voor Spaanssprekende parochianen in de H.H. Petrus en Paulus-
kerk in Middelburg. De viering begint om 15.00 uur, de kerk is open vanaf 14.00 uur. 
Voorganger is pastor Federico Ceriani. Medewerking wordt verleend door de 
zanggroep Misa Criolla onder leiding van Carla Nieuwdorp-Martens. 

 
 

 
 

De dag van vandaag 
komt nooit meer terug!! 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
https://www.rkwalcheren.nl/vieringen
https://kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/livestream-stvituskerk
https://www.facebook.com/krokatholiek


 

 

 

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 via het e-mailadres dat u 
hieronder vindt.  Nieuw e-mailadres? Afmelden? Heeft u nieuws of een agenda-bericht voor de digitale 
nieuwsbrief? Graag een mailtje naar de redactie: rkwalcheren@zeelandnet.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 altijd 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 en foto’s uit deze digitale nieuwsbrief is uitsluitend toegestaan onder 
vermelding van: ‘Bron: digitale nieuwsbrief R.K. Walcheren.nl’ en na voorafgaande toestemming van 
de eindredacteur! Op veel teksten en foto’s rust 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. 
Verzoeken om integrale plaatsing van artikelen worden altijd beoordeeld door de eindredacteur. 
 

13-37-410 

http://www.rkwalcheren.nl/
mailto:secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl
mailto:secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl
https://www.rkwalcheren.nl/parochie/pastores/
mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl

