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Geliefde parochianen van het Samenwerkingsverband 
‘Boven de Schelde’, 
 
U wordt van harte uitgenodigd om komende zondag 31 mei, om 11.00 uur 
via www.kerkdienstgemist.nl deel te nemen  aan de viering van het 
hoogfeest van Pinksteren voor ons Samenwerkingsverband. 
 
Deze Eucharistieviering vindt plaats in de H. Maria Magdalenakerk in Goes 
en is vanwege de Coronapandemie dus niet voor publiek toegankelijk. 

Pastoor Fons van Hees zal celebrant zijn met assistentie van de pastoraal 
werksters Alida van Veldhoven en Ria Mangnus. 

De pastoor zal aan het einde van de viering een belangrijke 
‘Kanselmededeling’ uitspreken. Zeg het voort en geef er aandacht aan. 
Dank u daarvoor. 

 

Fons van Hees, pastoor 

 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


 
 
 
 

Pinksteren 
 

De Geest van God 

Is een goede Geest 

Hij zet mensen in beweging 

Hij maakt mensen vurig 

Hij zet hen in vuur en vlam 

 

En wat doen ze dan, die mensen? 

 

Ze maken een nieuwe wereld 

Ze toosten waar verdriet is 

Ze geven waar gebrek is 

Ze luisteren waar nood is 

zingen en dansen 

 
Congregatie van de H. Geest, Berg en Dal 

 
 

 

Komende zondag  zullen we de woorden volgens de evangelist Johannes horen: 
 

 

Jezus zei tot Zijn leerlingen: 

“Vrede zij U. Zoals  de Vader Mij gezonden heeft 

Zo zend ik U”. 

En Hij blies over hen en zei: 

“Ontvangt de heilige Geest”. 

 

 

Moge de Geest ons kracht geven 

in ons leven! 

Om elkaar tot vrede te zijn. 

Pastor Ria Mangnus 



 
 
 
 

Kerken gaan met ingang van 7 juni weer open 
 
Beste parochianen, 
We hopen dat u het coronavirus bespaard is gebleven en anders dat u al weer bent 
hersteld of goed aan het herstellen bent. Dat hopen we voor u en voor uw naasten.  
De afgelopen weken is er gelegenheid geweest om op zondagochtend de kerk te 
bezoeken voor bezinning, gebed of het opsteken van een kaars. De komende week 
beginnen we weer kerkvieringen te verzorgen. Het is een hoopvol teken in een 
bijzondere tijd van ons allen. Tegelijkertijd weten we dat voorzichtigheid is geboden. 
Vandaar dat de komende zondagen in juni kerkvieringen kunnen worden bezocht door 
maximaal 30 parochianen. Vanaf 1 juli kunnen er meer parochianen de kerkviering 
bezoeken.  
Het zal anders zijn dan we gewend zijn. Er is een reservering nodig, bij de ontvangst 
wordt u gevraagd uw handen te ontsmetten en of u geen symptomen heeft van het 
coronavirus, ook de communie zal anders worden uitgereikt dan enkele maanden 
geleden, u krijgt plaatsen toegewezen. Dat alles wordt gedaan om u zo gezond mogelijk 
de kerkviering te laten bezoeken. 
Het zal best even wennen zijn, voor u en ook voor ons. Samen kunnen we er het beste 
ervan maken. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we in alle rust ons geloof weer in de 
kerk kunnen belijden en vieren.  
In deze Nieuwsbrief leest u over hoe de kerkvieringen de komende weken zullen 
verlopen en hoe u daaraan kunt deelnemen. Mocht u nadere informatie wensen, neem 
dan met ons contact op. 
 
Kerkvieringen in juni 
De komende zondagen (7, 14, 21 en 28 juni) zullen de kerkvieringen in de H. Maria 
Parochie Walcheren door maximaal 30 personen bijgewoond kunnen worden. U zult 
begrijpen dat het in deze tijd anders georganiseerd moet worden om de kerkviering bij 
te wonen. Hieronder de vieringen: 
 
7 juni   Feest van de H. Drie eenheid Woord – en gebedsviering 
(Voorgangers: emeritus-pastoor Paul de Maat Middelburg, pastor Ria Mangnus 
Vlissingen) 
14 juni  Feest van het H. Sacrament H. Communie 
(Voorgangers: Pastor Ria Mangnus in Middelburg; emeritus-pastoor Paul de Maat in 
Vlissingen) 
21 juni 12e Zondag door het jaar  H. Communie 
(Voorgangers: emeritus-pastoor Paul de Maat in Middelburg, pastor Rens Stobbelaar in 
Vlissingen) 
28 juni 13e Zondag door het jaar  H. Communie 
(Voorgangers: Pastor Ria Mangnus in Middelburg; emeritus-pastoor Paul de Maat in 
Vlissingen) 
 
U moet zich vooraf aanmelden! 
U dient zich aan te melden omdat er tijdens de viering maximaal 30 mensen (inclusief  
voorgangers, kosters en andere medewerkers) aanwezig  mogen zijn! 
 
Voor Middelburg (H.H. Petrus- en Pauluskerk) 
U belt op dinsdag  of  donderdagochtend tussen 9.30 u en 11.30 uur naar het 
secretariaat: telefoonnummer 0118 -612860. De medewerk(st)er noteert dan uw naam 
voor de eerstvolgende zondag. 
 



 
 
 
 

Voor Vlissingen (Onze Lieve Vrouwekerk) 
U belt op donderdag – of vrijdagochtend  tussen 9.00 u en 11.30 uur naar het 
secretariaat: telefoonnummer 0118- 412247. De medewerk(st)er noteert dan uw naam  
voor de eerstvolgende zondag. 
 
Aanmelding is enkel mogelijk via telefonisch contact! 
Als voor de eerstvolgende zondag het aantal bezoekers van 30 is bereikt, krijt u de kans 
zich aan te melden voor de daarop volgende zondag. Vooralsnog gaan we ervan uit dat 
u zich slechts voor één van de komende vier zondagen kunt aanmelden. Daardoor 
kunnen ook andere parochianen de kerkvieringen bezoeken. 
 
Aanwijzingen opvolgen 
Volgt u in de kerk a.u.b. de aanwijzingen die daar worden gegeven. Wij rekenen op uw 
begrip in deze ‘bijzondere’ tijden! Alle medewerk(st) ers, pastores en bestuurders doen 
hun uiterste best om een en ander zo goed mogelijk voor u te regelen.  
 
Mogen we (op gepaste afstand) weer samen ons Geloof belijden en vieren in  
onze kerken! 
 
Bestuur en pastores H. Maria Parochie Walcheren 
 
 
 
 

Geen kerkvieringen in de toeristenkerken 
In de toeristenkerken in Dishoek, Vrouwenpolder en Zoutelande worden dit jaar geen 
kerkvieringen gehouden. De werkgroepen voor de toeristenkerken hebben dit moeilijke 
en ook moedige besluit moeten nemen na het verkennen van alle mogelijkheden die de 
landelijke richtlijnen bieden. Uiteindelijk blijkt dat het praktisch niet uitvoerbaar is om in 
de toeristenkerken kerkvieringen te verzorgen. De werkgroepen betreuren dit ten 
zeerste. De pastores en het parochiebestuur hebben alle begrip voor deze besluiten. 

 
Willibrordkapel Domburg 
Voor de Willibrorduskapel worden nog nadere afspraken gemaakt. Zodra deze bekend 
zijn, leest u daarover in een komende nieuwsbrief. 
 
 
 

 

Heeft u zich ook al kosteloos geabonneerd op NieuwsFlits? 

Tientallen parochianen gingen u voor! 

Stuur een blanco mail met Nieuwsflits in de onderwerpregel naar: 

rkwalcheren@zeelandnet.nl 
 

(lees hier meer over in nieuwsbrief 451 van 22 mei 2020) 

 

 

mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 
 
 
 

Conferentie opnieuw uitgesteld - Twee webinars in juni met 
fr. Mallon 
De conferentie ‘De Missionaire parochie Als God renoveert’ wordt opnieuw uitgesteld, in 
ieder geval tot het najaar van 2021. Fysiek samenkomen is essentieel voor de 
conferentie. Het is echter onzeker dat er in november 2020 al grotere evenementen 
kunnen en mogen plaatsvinden. Daarnaast moeten deelnemers zich veilig kunnen 
voelen om deel te nemen.  

De beslissing om de conferentie opnieuw uit te stellen valt zwaar, maar blijkt na overleg 
met het Canadese team van fr. James Mallon en de landelijke partners noodzakelijk. 
Totdat er een fysieke ontmoeting plaatsvindt, wordt er in samenwerking met 
verschillende partners een programma opgezet om het proces van parochievernieuwing 
te stimuleren. Hiertoe wordt in juni 2020 een aanzet gegeven met een tweetal webinars. 

Webinars met fr. James Mallon 
Een eerste webinar vindt plaats met fr. James Mallon en wordt gehouden op 
vrijdagmiddag 19 juni 2020 om 15:00 via het video-conferentieprogramma Zoom. Dit 
webinar is speciaal bedoeld voor priesters, diakens en diegenen die hiervoor in 
opleiding zijn. Op maandagavond 22 juni 2020 om 20:00 wordt een tweede webinar 
gehouden, eveneens met fr. James Mallon voor iedereen die een ticket heeft voor de 
conferentie en alle overige belangstellenden. Fr. James Mallon zal spreken over hoe de 
parochie juist in deze coronatijd haar missionaire opdracht kan vervullen. Deelnemers 
aan de conferentie krijgen automatisch een uitnodiging. Beide webinars worden 
gehouden in het Engels, waarbij indien gewenst vertaling plaatsvindt in het Nederlands 
en in het Frans. Deelname aan de webinars is gratis, maar een bijdrage in de kosten 
wordt op prijs gesteld (klik hier om te weten hoe dat kan). 

Tickets 
De organisatie benadrukt dat de tickets voor de conferentie geldig blijven voor het 
moment dat de conferentie in groter groepsverband mag plaatsvinden. Mensen die 
willen afzien van hun deelname, worden gevraagd om dit aan de organisatie kenbaar te 
maken, zodat andere geïnteresseerden in de gelegenheid kunnen worden gesteld om 
deel te nemen aan de conferentie. Restitutie van het aankoopbedrag is mogelijk tot 1 
oktober 2020. 

Parochievernieuwing in crisistijd 
Parochievernieuwing staat bij veel parochies en geloofsgemeenschappen op de 
agenda. Vele parochies zoeken naar mogelijkheden om mensen juist in deze tijd 
pastoraal nabij te zijn. Maar ook veel parochies zitten met de handen in het haar. 
Mirjam Spruit, inhoudelijk coördinator van het programma: ,,Meer dan ooit is het urgent, 
dat we ons in de parochies bezinnen over waartoe de parochie bestaat. De coronatijd 
biedt hiertoe een kans, omdat veel vanzelfsprekendheden weg zijn gevallen. De vraag 
is of wij willen veranderen  -persoonlijk en als parochie-  en of we de missionaire 
kansen zien en aangrijpen in deze tijd.’’ 
 
 

https://missionaireparochie.nl/ons-steunen


 
 
 
 

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen: ,,Mogen wij u een 
vraag stellen?’’ 

,,Mogen wij u een vraag stellen? Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een 

dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan?’’ Hiermee opent de brief die de 
Nederlandse R.-K. bisschoppen voor Pinksteren 2020 aan de gelovigen schrijven. 
Ze beginnen met een vraag vanuit het besef dat het kerkbezoek volgens protocol 
vanaf 1 juni weer onwennig zal zijn na maanden waarin er geen publieke 
vieringen waren. 
 
Op 20 mei hebben de bisschoppen in gezamenlijkheid het protocol voor het vieren 
vanaf 1 juni vastgesteld en verspreid, toen vaststond dat de overheid de voorgenomen 
versoepelingen ten aanzien van de samenleving per 1 juni zou doorzetten. De 
bisschoppen zijn dankbaar dat in parochies en instellingen met de inspiratie van de 
Heilige Geest de nodige stappen worden gezet om binnenkort weer veilig en waardig te 
kunnen vieren. 
 
Ze noemen het in hun pinksterbrief een novum in de geschiedenis dat er bijna drie 
maanden geen publieke vieringen konden plaatsvinden. ,,In de afgelopen maanden zijn 
veel mensen door leed getroffen: ziekte, dood, eenzaamheid, verlies van werk of 
onderbreking van de studie. Vanaf eind februari waren er vanwege het uitbreken van 
het coronavirus beperkende maatregelen die half maart werden aangescherpt: geen 
kerkgang, geen sacramenten, online vieringen en beperkt pastoraal bezoek. We 
leefden op afstand van elkaar’’,  zo beschrijft de brief. 
 
‘Mogen we opnieuw beseffen dat God dicht bij ons is’ 
Met het oog op Pinksteren bidden de bisschoppen om de komst van de Heilige Geest 
en om de geestelijke gaven die nodig zijn om als christen te kunnen leven. ,,Wij willen 
graag de Heilige Geest ontvangen, zodat Jezus’ gezindheid ook de onze wordt. En we 
bidden dat Hij ons hart vervult, en dat Hij bij ons zijn intrek neemt. Mogen we opnieuw 
beseffen dat God dicht bij ons is, wanneer we de laatste maanden te veel met 
afstanden moesten leven.’’ 
 
De bisschoppen benoemen ook dat er bij gelovigen sprake kan zijn van teleurstelling, 
opstandigheid of boosheid in de richting van overheid en kerkelijke leiding vanwege de 
beperkende maatregelen die nodig geacht werden. ,,Er klonken geluiden dat de kerken 
meer een beroep hadden moeten doen op hun vrijheid. Als bisschoppen hopen we dat 
er geen verbittering achter blijft, en dat het besef overheerst dat alle maatregelen nodig 
waren om het gevaarlijke virus te bestrijden en gezondheid en veiligheid te waarborgen. 
Het was niet zomaar een griepje. Laat de Geest ons hart weer zacht maken.’’ 
 
De bisschoppen ,,wensen u een inspirerend pinksterfeest toe en hopen dat de 
Geest u begeleidt uit deze verwarrende periode naar een nieuwe ervaring van 
vrede, naar de ervaring dat God ons zijn hand ten zegen houdt.’’ 
 

Lees hier de pinksterbrief van de Nederlandse Bisschoppen. 

 
 
 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2020/05/Brief-bisschoppen-van-Nederland-bij-gelegenheid-van-Pinksteren-2020-28-05-2020.pdf


 
 
 
 

 

Huisvlijt brengt een glimlach 

De creatieve dames van de R.-K. 

werkgroep Ter Reede hebben al vaak 
deze nieuwsbrief gehaald vanwege 
hun niet aflatende vindingrijkheid en  
werklust. 

 
 
Tekst en foto’s: © Peter Vrancken 
 
 
Gedurende de Coronapandemie werd 
het werk van de werkgroep ook minder. 
Er waren geen vieringen meer in 
Zorgcentrum Ter Reede en de 
regelmatige bezoeken aan ouderen in 
de verschillende zorgcentra in 
Vlissingen mochten ook al niet meer 
doorgaan. 
 
Maar de ouderen werden echter 
geenszins vergeten. Eerst ideetjes 
lanceren, een keuze maken en 
vervolgens samen een fraaie 
pinksterkaart ontwerpen. De afgelopen 
dagen werden de kaarten bezorgd en 
dat bracht bij ouderen in deze moeilijke 
periode toch weer een glimlach op het 
gezicht. 
 Voorzijde van de Pinksterkaart 

 
 
 
 

 
 

Dat er de nodige uurtjes in deze huisvlijt 
is gestoken blijkt wel uit de verrassende 
binnenzijde van de kaart, waaruit 
‘ineens’ een duif komt vliegen. Eerst 
getekend en vervolgens nauwkeurig 
uitgeknipt. Kaart voor kaart. 
 
 
Uiteindelijk werd de kaart bij de oudere 
medemens in de brievenbus bezorgd, 
want persoonlijk overhandigen mocht in 
deze Coronaperiode natuurlijk (nog) 
niet. ,,Op deze manier laten we onze 
kerkgangers weten dat we aan ze 
denken’’, zegt Marja Dobbelaar. 
 



 
 
 
 

Mariagebed en Maria-icoon 

In de Nieuwsbrief van 15 mei j.l. is een gebed tot Maria gepubliceerd, een gebed 

om bescherming in deze moeilijke tijden. Dat gebed werd in de Paastijd door 
paus Franciscus gebeden bij een Maria-icoon waarvoor hij een bijzondere 
toewijding heeft: Salus Populi Romani. 
 
 
Tekst en foto: Nicolette Meulenbroek 
 
 
Deze Maria-icoon is onlangs nageschilderd. Op verzoek van pastoor Paul de Maat is de 
icoon komende zondag, eerste Pinksterdag, in de H.H. Petrus en Pauluskerk in 
Middelburg aanwezig tijdens de openstelling voor stil gebed (van 9.30 tot 11.00 uur). 
 
Een afbeelding van de icoon met het gebed Salus Populi Romani en het gebed 
dat de paus bad, zijn dan beschikbaar. 

 

 



 
 
 
 

Drie veel gestelde vragen protocol ‘kerkelijk leven op 
anderhalve meter’ 

Het protocol ‘kerkelijk leven op anderhalve meter’ bestaat uit drie delen, 

bestemd voor de gelovigen, de bedienaren (inclusief de kosters), en degenen die 
logistiek en veiligheid in de kerkgebouwen behartigen. 
 
Na de publicatie van het protocol ‘kerkelijk leven op anderhalve meter’ op 20 mei, zijn er 
bij het Secretariaat Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) meerdere vragen 
binnengekomen. Drie veel gestelde vragen worden hieronder beantwoord. 
 
Waarom publicatie van het protocol daags voor Hemelvaart? 
Enerzijds was vanuit de parochies en instellingen de druk groot om de maatregelen snel 
bekend te maken. Anderzijds hield de overheid bij de aangekondigde versoepelingen 
op 6 mei 2020 nog een slag om de arm voor wat betreft de datum van 1 juni. Het was 
uiteindelijk op dinsdagavond 19 mei 2020 dat de overheid definitief aangaf de 
aangekondigde versoepeling per 1 juni 2020 niet te gaan terugdraaien. Op woensdag 
20 mei kwamen de diocesane bisschoppen in vergadering bijeen en werden de 
voorbereide protocollen definitief vastgesteld. Diezelfde avond is een begin gemaakt 
met het verspreiden van de protocollen naar de parochies en instellingen. 
 
De negen dagen van Hemelvaart op weg naar Pinksteren geven ons als Kerk de 
gelegenheid om ter voorbereiding van de nieuwe start in gezamenlijkheid te bidden om 
de Heilige Geest, om wijsheid en de nodige zorgvuldigheid ter wille van de veiligheid. 
 
De bisschoppen vinden een geleidelijke herstart in de kerken en instellingen belangrijk. 
Dit biedt de tijd om vanaf 1 juni het vieren een aantal dagen in de nieuwe situatie en in 
gezamenlijkheid te oefenen. Vanaf zondag 14 juni, het hoogfeest van Sacramentsdag, 
wordt vervolgens weer de Heilige Communie uitgereikt. In de maand juni wordt gevierd 
met maximaal 30 aanwezigen en vanaf 1 juli met maximaal 100 mensen, wanneer dit 
ter plaatse mogelijk is. 
 
Hoe is het protocol tot stand gekomen? 
De bisschoppen hebben in voortdurende afstemming met elkaar gewerkt aan de 
opstelling van het protocol. Daarbij is steeds gekeken naar concrete vragen over 
waardig en liturgisch passend vieren binnen de kaders van de Katholieke Kerk, naar de 
bepalingen van de Nederlandse overheid en is rekening gehouden met inzichten van 
deskundigen (virologen). Daarbij is ook gekeken naar protocollen die ontwikkeld werden 
of zijn door andere bisschoppenconferenties en in andere landen. 
 
Het opstellen van drie onderscheiden protocollen (gelovigen, bedienaren, 
kerkgebouwen) maakt duidelijk dat de bisschoppen zien dat specifieke betrokkenheid 
en verantwoordelijkheid van allen in parochies en instellingen cruciaal is bij de voort-
gang van het kerkelijk leven en dat er veel wordt gevraagd waar het gaat om 
samenwerking en afstemming ter plaatse met het oog op veiligheid en de nodige 
zorgvuldigheid. 
 
 



 
 
 
 

Hoe kijken de bisschoppen nu naar de periode vanaf februari en naar de tijd die 
voor ons ligt? 
De bisschoppen hebben ondervonden hoe heftig deze periode van corona is en hoe 
intens de inzet en betrokkenheid is van veel gelovigen, van priesters en diakens en 
anderen die meewerken in het pastoraat en de diaconie, in parochies en instellingen. 
Voor die inzet zijn ze dankbaar en ze hopen daarop verder te kunnen bouwen. 
 
Het verlangen om te kunnen samenkomen voor de viering van de Eucharistie en de 
Heilige Communie te kunnen ontvangen is groot. Het deed en doet pijn dat dit niet kon. 
Ook is er teleurstelling voelbaar bij geloofsleerlingen, bij ouders die hun kind ten doop 
wilden houden, bij eerste communicanten en vormelingen. Er zijn huwelijksstellen die 
besloten om hun huwelijksviering uit te stellen. 
 
Schrijnend 
Schrijnend zijn de situaties waarin mensen afscheid moesten nemen van hun dierbaren 
die stierven, dikwijls gerelateerd aan het coronavirus. Extra moeilijk was dat een 
uitgebreide uitvaart in kerken niet mogelijk was. Er was een onbestemd gevoel dat men 
niet echt toe kwam aan rouw en verdriet. 
 
Veel priesters hebben in trouw aan hun dienstwerk het vieren van de Eucharistie van 
dag tot dag voortgezet, dikwijls ook met faciliteiten middels streaming. Het opdragen 
van de Heilige Mis, hoezeer ook achter gesloten deuren, is en blijft van vitaal belang 
voor de opbouw van de Kerk, voor de noden in Kerk en wereld. 
 
Ook al waren publieke vieringen niet mogelijk, in veel parochies en instellingen bleven 
priesters, diakens, en anderen die meewerken in het pastoraat en ook talloze 
vrijwilligers actief en creatief om in situaties van afstand en eenzaamheid de pastorale 
zorg en de diaconale inzet van de Kerk concreet door te zetten en zo de zending van de 
Kerk gestalte te geven. 
 
Samen blijven bidden is belangrijk 
De versoepeling vanaf 1 juni 2020 betekent niet dat alle zorgen om de verspreiding van 
het virus nu voorbij zijn. De bisschoppen hebben met elkaar de hoop uitgesproken dat 
met behulp van het protocol ‘kerkelijk leven op anderhalve meter’ goede stappen 
kunnen worden gezet in de parochies en instellingen van de Nederlandse kerkprovincie 
om liturgische vieringen met actieve deelname van de gelovigen op zorgvuldige wijze 
mogelijk te maken en dat besmettingen achterwege zullen blijven. Het is nog niet te 
zeggen hoe lang het protocol blijft gelden. Verdere ontwikkelingen met betrekking tot 
het virus zijn op dit moment niet duidelijk. Zodra veranderingen ten goede mogelijk zijn, 
worden deze gecommuniceerd. Het kan echter ook zijn dat er stappen terug gezet 
moeten worden. 
 
Bidden voor vaccin en einde pandemie 
De bisschoppen zijn blij dat er weer perspectief is op het samen kunnen vieren van de 
Heilige Mis, aanvankelijk met 30 en hopelijk vanaf 1 juli met 100 gelovigen. Het is 
belangrijk om samen te blijven bidden dat er een vaccin wordt gevonden en wereldwijd 
een einde komt aan de pandemie. 

Bron: rkkerk.nl; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken 



 
 
 
 

33 Termen met een dikke knipoog vertaald 

Communicatiestrateeg en columnist Eric van den Berg, cultuurtheoloog Frank 

Bosman en theoloog Peter van Zoest hebben, zachtjes uitgedrukt, de nodige 
bedenkingen bij het door de bisschoppenconferentie vastgestelde protocol voor 
de parochianen. ,,De protocollen zijn onuitvoerbaar. De bisschoppen jagen 
daarmee iedereen de kerk uit.’’ 
 
 

Tekst: Peter Vrancken 
 
 
Het drietal heeft zijn onvrede snel omgezet in de samenstelling van hun ‘Lexicon 
katholieke coronabegrippen’. Daarin verklaren zij 33 coronabegrippen die in het 
bisschoppelijke protocol zijn opgenomen. Zeker lezenswaardig. 
 
Downloaden 

Protocol kerkelijk leven op 1,5 meter voor gelovigen 
Het Lexicon Katholieke Coronabegrippen kunt u downloaden vanaf 
https://www.mediakathedraal.nl/lexicon-katholieke-coronabegrippen/ 
 

 
De heilige Corona 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2020/05/PROTOCOL-KERKELIJK-LEVEN-OP-ANDERHALVE-METER-GELOVIGEN.pdf
https://www.mediakathedraal.nl/lexicon-katholieke-coronabegrippen/


 
 
 
 

Waarom de Heilige Rita wordt aangeroepen voor ‘hopeloze 
gevallen’ 
22 mei was de naamdag van de Heilige Rita van Cascia (Italië). Lees meer over haar 
bijzondere levensloop, die vooral rond verzoening draait. 
 
 
Tekst: Piet De Loof (Kerknet) 
 
 
De toestand leek al hopeloos toen Margarita Lottius (1381-1457) als 12-jarige werd 
uitgehuwelijkt. Ze woonde in Cascia, tussen Rome en Perugia. Haar echtgenoot 
Ferdinando Mancini was niet de makkelijkste, volgens sommige versies een dronkaard 
met losse handjes. Zelf was Margarita liever ingetreden in het klooster. 

 
Alles veranderde toen haar man werd vermoord door een rivaliserende familie 
Dit had wellicht te maken met spanningen tussen de pausgezinden (‘Welfen’) en 
keizersgezinden (‘Ghibellijnen’). Niet veel later stierven Margarita’s beide zonen een 
natuurlijke dood. En toch lag de weg naar het klooster niet open. 
 
Spanningen in het klooster 
Margarita’s verzoek om in te treden in het klooster van de Heilige Maria Magdalena in 
Cascia werd meermaals geweigerd. In het klooster woonde namelijk een familielid van 
de moordenaar van Margarita's man - die constellatie zou voor spanningen kunnen 
zorgen, zo werd gevreesd. De overste stelde Margarita’s voor een ‘onmogelijk’ 
gewaande opdracht: vrede stichten tussen de familie van haar overleden man en die 
van zijn moordenaar. Hopeloze zaak, leek het, maar Margarita slaagde erin de families 
te verzoenen. Op haar 36ste trad ze in. 
 
De Heilige Rita staat dus in de eerste plaats voor vergeving en verzoening.  
Volgens de overlevering ontving Margarita op haar 52ste tijdens een intens gebed voor 
een Jezusbeeld een stigma: een doorn van Jezus’ kroon plantte zich in haar voorhoofd. 
De wonde zou tot haar dood openblijven en alleen tijdens een bedevaart naar Rome 
tijdelijk genezen. 
 
Legende van de roos 
Zuster Margarita stierf in 1457. Vlak voor haar dood ontstond ook de legende van de 
roos, die in het putje van de winter zou hebben gebloeid in de tuin van haar vroegere 
huis. Door deze legende wordt de Heilige Rita vaak afgebeeld met rozen of worden er 
rozen aan haar geschonken. Sinds haar dood werden ook verscheidene miraculeuze 
genezingen aan haar toegeschreven. 
In 1628 werd Margarita zalig verklaard door paus Urbanus VIII en in 1900 heilig 
verklaard door Leo XIII. Haar stoffelijke resten zijn goed bewaard gebleven en kunnen 
nog altijd worden bezichtigd in haar basiliek in Cascia waar ze ligt opgebaard in een 
glazen kist. 
 
Hopeloze zaken en slechte huwelijken 
De Heilige Rita wordt op verschillende plaatsen in het Belgische Vlaanderen vereerd, 
onder meer met novenen. De Sint-Ritakerk in Kontich is een van de belangrijkste 
bedevaartsoorden. Ze wordt onder andere aangeroepen voor hopeloos gewaande 
zaken, langdurig zieken en door vrouwen met een ongelukkig huwelijk. 

https://www.kerknet.be/auteur/piet-de-loof


 
 
 
 

Caritascollecte voor de voedselbank 

Begin mei heeft u het in onder meer de PZC kunnen lezen: door corona kloppen 

steeds meer Zeeuwse gezinnen aan bij de voedselbank. 
,,We zien dat meer mensen zich melden die hun werk kwijt geraakt zijn door de corona-
crisis’’, stond er in het artikel van 8 mei 2020. 
 
Het bestuur van Caritas Walcheren heeft naar aanleiding van dit bericht besloten om in 
juni opnieuw voor de voedselbank te collecteren. Uw bijdrage kunt u overmaken op 
rekeningnummer: NL 82 RABO 0117 0296 61, t.n.v. Caritas Walcheren, onder 
vermelding van ‘voedselbank’. 

Mocht u iemand kennen die onze hulp kan gebruiken, of kunt u zelf onze hulp 
gebruiken, laat het ons of de pastores dan weten: Caritas@rkwalcheren.nl  
 
 
 

Misintenties 
 
Beste parochianen,   
U bent gewend om de intenties waarvoor we bidden in de viering, door te geven aan de 
secretariaats-medewerkers van de parochiekern waar u toe hoort. 
 
Er is nu de mogelijkheid deze door te geven aan: pastorteam@zeelandnet.nl. 
 
Doet U dat vóór zaterdag 15.00 uur, dan wordt er voor uw intentie gebeden in de 
eucharistieviering  in de Maria Magdalenakerk te Goes, om 11.00 uur. Te volgen via 
www.kerkdienstgemist.nl 
 
Ria Mangnus 
pastor 

 
 

 

 

mailto:Caritas@rkwalcheren.nl
mailto:pastorteam@zeelandnet
http://www.kerkdienstgemist.nl/


 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

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

 



 

Wereldwijd rozenkransgebed met paus Franciscus 

Paus Franciscus zal morgen, zaterdag 30 mei, samen met Mariaheiligdommen 

over de hele wereld, de rozenkrans bidden. Dat heeft de Pauselijke Raad voor de 
Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie bekendgemaakt. Het rozenkransgebed 
vindt plaats op het einde van de Mariamaand mei en aan de vooravond van 
Pinksteren. 
 
De paus bidt om 17.30 uur de rozenkrans bij de Lourdesgrot in de Vaticaanse Tuinen; 
dit zal live te zien zijn in een aantal van de grootste Mariaheiligdommen. Zij kunnen op 
hun beurt de beelden delen van hun eigen rozenkransgebed. Ook diverse media zullen 
het gebed rechtstreeks uitzenden. Als thema is gekozen: ‘Zij allen bleven eensgezind 
volharden in het gebed, samen met Maria’ (Hand. 1,14). ,,Laten we samen met paus 
Franciscus de rozenkrans bidden, in geestelijke verbondenheid met de grootste 
heiligdommen ter wereld om zo de hulp in te roepen van Onze Lieve Vrouw vanwege 
de coronapandemie,’’ zo roept de Pauselijke Raad op. 
 
De aandacht van paus Franciscus voor het apostolaat van de heiligdommen is bedoeld 
om ,,de pastorale activiteiten te ondersteunen van deze zeer belangrijke plaatsen van 
gebed. Hun normale functie als bedevaartsoord is verstoord door de coronapandemie, 
maar herstelt zich nu voorzichtig.’’ 
 
Onder de deelnemende heiligdommen zijn Lourdes (Frankrijk), Fatima (Portugal), San 
Giovanni Rotondo en Pompei (Italië), het Nationale Heiligdom van de Onbevlekte 
Ontvangenis in de Verenigde Staten, Elele (Nigeria), het Heiligdom van Onze Lieve 
Vrouw van de Vrede (Ivoorkust), het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe 
(Mexico), de Heiligdommen van Chiquinquira (Colombia), Lujan en Milagro (Argentinië) 
en het Nationale Heiligdom en de Parochie van de Hemelse Genade (Filippijnen). 
 
De paus zal worden vergezeld door gelovigen die de verschillende groepen 
vertegenwoordigen die het meest getroffen waren door het virus. Onder hen zijn een 
longspecialist en een verpleegster uit twee ziekenhuizen in Rome: zij 
vertegenwoordigen de werkers in de gezondheidszorg die in de frontlinie stonden en 
staan bij de strijd tegen corona. Er zal ook iemand aanwezig zijn die is hersteld van 
COVID-19, evenals iemand die een dierbare heeft verloren aan het virus. 
 
Namens de vele vrijwilligers ,,die zo’n belangrijke bijdrage hebben geleverd in de strijd 
tegen het virus’’ woont een vertegenwoordiger van de burgerbescherming het gebed bij. 
De vitale beroepen worden vertegenwoordigd door een apotheker en een tv-journalist. 
Als teken van hoop en van de overwinning van het leven op de dood zal er ook een 
jong gezin aanwezig zijn wiens kind is geboren tijdens de pandemie. Tot slot nemen 
een priester en diverse religieuzen deel aan het rozenkransgebed: hun aanwezigheid 
benadrukt het werk van de geestelijkheid in het bijstaan van zieken en stervenden. 

Bron: aartsbisdom Utrecht; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken 
 

 

 

 

https://www.katholiekleven.nl/documents/saved/h3bc57a9b4193b0e250e8fbbe32144b71.pdf


 

Kerkproeverij / Back to church komt met alternatieven voor 
uitnodigend kerk-zijn in coronatijd 

De gezamenlijke organisaties die vertegenwoordigd zijn in het initiatief 

Kerkproeverij / Back to church moedigen kerken aan om ondanks alle 
beperkingen vanwege corona toch uitnodigend te blijven. Om 
geloofsgemeenschappen hierbij te ondersteunen is de website 
www.kerkproeverij.nl omgebouwd tot een inspiratiepagina voor uitnodigend kerk-
zijn in coronatijd. 
 
In een open brief aan kerken schrijven vicaris Arjen Bultsma, lid van het kernteam van 
dit project, en ds. Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken: 
,,Wij zien het bouwen aan een uitnodigende en gastvrije gemeenschap als een 
doorgaand proces. Het behoort ook tot de missionaire opdracht zoals die bijvoorbeeld 
klinkt aan het einde van het Matteüsevangelie. Juist met Pinksteren krijgt die een 
bijzondere bekrachtiging.’’ 
 
Voorbeelden 
De schrijvers wijzen in de brief op het blijvend belang van uitnodigen en verwelkomen in 
de kerk. ,,Juist ook in deze bijzondere tijd, nu velen van u bezig zijn om de richtlijnen 
vanuit de burgerlijke en kerkelijke overheden toe te passen op de eigen concrete 
situatie. Dit zal niet zelden passen en meten worden en vast ook met teleurstellingen 
gepaard gaan. Toch willen we u vragen om daarbij rekening te houden met de 
mogelijkheid om gasten te ontvangen. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat 
kerkgangers bij aanmelding voor een viering kunnen aangeven een of twee extra 
personen mee te zullen nemen. Hoe fijn zal het voor deze gasten zijn, die misschien 
voor het eerst een viering of kerkdienst meemaken, dan naast de vertrouwde 
kerkganger te kunnen zitten, zij het op anderhalve meter afstand.’’ 
 
Kerkproeverij / Back to church 
Rondom één weekend in het jaar worden zoveel mogelijk Nederlanders uitgenodigd om 
een kerkdienst bij te wonen. Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden door het 
coronavirus bezinnen de organisatoren zich nog op de invulling van het geplande 
Kerkproeverij-weekend in oktober. Kerkproeverij is een initiatief van de Raad van 
Kerken, in samenwerking met Alpha Nederland en MissieNederland, en wordt 
ondersteund door mediapartners EO en KRO-NCRV. 

Lees hier de hele brief van vicaris Bultsma en ds. Crouwel. 

Kijk voor meer inspiratie op www.kerkproeverij.nl 

Bron: rkkerk.nl; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken 

 

 

Deze nieuwsbrief bereikt wekelijks zo’n duizend lezers! 
 

 

 

http://www.kerkproeverij.nl/
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2020/05/Een-gastvrije-kerk-ook-na-1-juli.pdf
http://www.kerkproeverij.nl/


 

‘Gekiekt’ in Middelburg 
Deze parochiaan uit Oost-Souburg liet zich afgelopen zaterdag eerst in de binnen-
stad van Middelburg fotograferen. Een dag later bezocht ze de H.H. Petrus- en 
Pauluskerk in Middelburg tijdens de zondagopenstelling. Allemaal te zien op de 
Facebookpagina van Sonja de Rooij. Zij is lid van de werkgroep Ter Reede. 
 

  

 

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: 
Pieter Hoondert      Hans Gerrits

 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 

Mail de redactie 

rkwalcheren@zeelandnet.nl 

 

mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren op een artikel? 

Mail de redactie: rkwalcheren@zeelandnet.nl 

 

mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 

 

 

Eucharistievieringen op televisie en radio 

Zondag 31 mei, Eerste Pinksterdag, om 11.00 uur, NPO2, rechtstreekse televisie-

uitzending van de eucharistieviering in Eurovisieverband vanuit een virtuele studio in 
Charleroi (België). Celebrant is Didier Croonenberghs o.p., pastoraal verantwoordelijke 
voor de radio- en televisievieringen in Franstalig België. Rechtstreeks commentaar 
van Rogier Honnay. 
 
Er is geen geloofsgesprek in het pinksterweekeinde. 

Bron: KRO-NCRV. 

Radio 
U kunt 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. 
 
 
 

Veel animo voor NieuwsFlits 

Er blijkt veel animo te bestaan voor een gratis abonnement op de NieuwsFlits. 

Na de aankondiging in de vorige nieuwsbrief van de plannen voor zo’n nieuw medium 
ontvingen we vele tientallen aanmeldingen. Zelfs uit het buitenland! 
 
Inmiddels heeft het aantal aanmeldingen de gestelde minimale ondergrens al ruim 
overschreden en is besloten om de NieuwsFlits daadwerkelijk te gaan uitgeven. 

 
Met ingang van 1 juni kunt u, wanneer er belangrijk of opvallend nieuws te melden is, de 
NieuwsFlits in uw digitale brievenbus verwachten. Met een gratis abonnement op de 

NieuwsFlits ontvangt u het nieuws direct, maar wel in zeer beknopte vorm. Maximaal 

één pagina! 
 
Heeft u zich nog niet aangemeld maar wilt u de NieuwsFlits wel graag ontvangen? Meld 

u dan snel aan door een leeg e-mailbericht met in de onderwerpregel Nieuwsflits te sturen 
naar: 

rkwalcheren@zeelandnet.nl 

 
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor de NieuwsFlits 

 
 
 

 

Nieuwsbrief H. Maria Parochie Walcheren 
 

Natuurlijk als eerste met het laatste nieuws! 
 



 

 

Hoop in bange tijden. Aanstaande zondag herdenken we niet 
Pinksteren, het ís Pinksteren 

De afgelopen weken weken vergeleek ik de coronatijd met de paastijd. Eerst kenden 

we een periode die leek op Goede Vrijdag, met pijn, verdriet, angst en zelfs dood. 
Vervolgens begon de hoop te groeien, eigen aan Pasen. Het leven kwam voorzichtig 
opnieuw op gang, al doen de lockdownmaatregelen ons denken aan de apostelen die 
na Hemelvaart binnen de muren van het cenakel blijven. De paastijd eindigt met een 
feest van hoop, Pinksteren. De periode van verwarring maakt dan plaats voor een tijd 
van vastberadenheid. Zullen we die beweging ook zien in onze hedendaagse 
samenleving? 
 
 
Tekst: Luk Vanmaercke (Kerknet) 
 
 
De toekomstige regionale overste van de jezuïeten in Vlaanderen en Nederland, Marc 
Desmet, formuleerde het treffend in de Klapstoel van deze week: ,,De leerlingen zitten 
samen te wachten op iets nieuws dat eraan zit te komen, maar dat ze nog niet kennen. Dat is 
Pinksteren.’’ 
 
Dat is inderdaad de omslag die Pinksteren meebrengt: afscheid nemen van het 
afwachten, durven te vertrouwen op het nieuwe, het onbekende. 
We kunnen vandaag amper vatten hoe het voor de leerlingen moet zijn geweest. Wij kennen 
al tweeduizend jaar lang het christendom en we vinden het desondanks moeilijk om het door 
te geven aan de volgende generaties. De leerlingen moesten dat christendom helemaal zelf 
uitbouwen. Wat begon als een obscure stroming in het jodendom, groeide uit tot de grootste 
religie ter wereld, met vandaag meer dan twee miljard volgelingen. Historici beschrijven vele 
factoren voor dat succes, maar hoe dan ook begon het met een kleine groep die durfde te 
geloven in een nieuwe tijd. 
 
Geloven in iets dat we nog niet kennen, durven wij dat vandaag ook? We kunnen de vraag 
beantwoorden op verschillende niveaus. Kijken we hoopvol naar de tijd die na de corona-
uitbraak volgt? Of zinken we weg in pessimisme, omdat het virus wellicht nog jarenlang 
aanwezig blijft, omdat de sociale, economische en menselijke gevolgen van deze crisis groot 
zijn? Zien we het voorbije schooljaar als verloren of blijven we werk maken van de toekomst 
van onze jongeren? Wagen we het nog te ondernemen, vrijwilligerswerk te verrichten, 
geëngageerd in het leven te staan? Bekijken we voortaan de ander als een potentiële haard 
van besmetting of nog steeds als een medemens? 
 
Pessimisme is vandaag de makkelijkste, maar ook meest verraderlijke raadgever. 
We weten honderd procent zeker dat we moeilijke tijden krijgen, maar dat wisten de 
leerlingen ook. Lieten zij het hoofd hangen of staken ze de handen uit de mouwen? Zien we 
de eerste christenen louter als historische figuren met wie we weinig gemeen hebben, of als 
leden van onze eigen familie? In het tweede geval zijn we zelf ook leerlingen. De 
Handelingen der Apostelen lopen dan naadloos over in onze eigen handelingen. We zijn 
geen toeschouwers, maar hoofdrolspelers. 
 
 

https://www.kerknet.be/auteur/luk-vanmaercke
https://www.kerkenleven.be/uitgave/2022/artikel/jezu%C3%AFeten-willen-een-andere-vorm-van-leiderschap-tonen
https://www.kerkenleven.be/uitgave/2022/artikel/jezu%C3%AFeten-willen-een-andere-vorm-van-leiderschap-tonen


 

 

Geloven in wat we niet kennen, betekent geloven dat Pinksteren niet zomaar een 
gebeurtenis is uit lang vervlogen tijden. Aanstaande zondag herdenken we niet Pinksteren, 
het ís Pinksteren. Elk jaar opnieuw. Ik durf het zelfs scherper te stellen: het is permanent 
Pinksteren. Elk moment waarop wij openstaan voor de Geest, is Pinksteren. Dat wil de 
jaarlijkse hoogdag ons leren. 

De Geest is er al, zijn wij er ook? 
Pinksteren bracht de leerlingen hoop in bange tijden. Dat was niet uniek, want de 
geschiedenis zit vol bange tijden, zoals we ook nu aan den lijve ondervinden. Hoop of 
wanhoop, het zijn geen dingen die ons fataal overkomen. We zijn niet machteloos, we 
hebben het voorrecht van de keuze. Pinksteren vieren, zelfs al moet het dit jaar met gesloten 
kerkdeuren, betekent dat we kinderen van de hoop willen zijn. Laat het nieuwe maar komen, 
wie de Geest binnenlaat, staat er nooit alleen voor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geloofsfeest 2020 - Koning te Rijk! 

In onze vorige nieuwsbrief besteedden we aandacht aan het geloofsfeest van het Sint 

Franciscuscentrum op 4 juli a.s. 
 
Vanwege de coronapandemie is besloten, dat dit evenement weliswaar doorgaat, maar 
uitsluitend online. Geïnteresseerden moeten zich vooraf aanmelden door een e-mail te 
sturen naar het Sint Franciscuscentrum: info@sintfranciscuscentrum.nl. Wilt u vooraf meer 
informatie? Telefoon: 076 – 5223444. 
 
 
 
 
 

 

 

Heeft u zich ook al kosteloos geabonneerd op NieuwsFlits? 

Vele tientallen parochianen gingen u voor! 

Stuur een blanco mail met Nieuwsflits in de onderwerpregel naar: 

rkwalcheren@zeelandnet.nl 
 

(lees hier meer over in nieuwsbrief 451 van 22 mei 2020) 

 

  

 

mailto:info@sintfranciscuscentrum.nl
mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 

 

Katholiekleven.nl kijkt achter de schermen bij uitzending tv-mis 
op NPO2 

In een nieuwe video op katholiekleven.nl wordt een kijkje genomen achter de 

schermen van de tv-mis zoals die iedere zondagochtend door KRO-NCRV wordt 
uitgezonden op NPO2. Katholiekleven.nl ging met de tv-ploeg mee naar de 
Nicolaasbasiliek in Amsterdam en registreerde wat er achter de schermen zoal 
gebeurde op zondag 17 mei. 

 
Mirjam Goes doet de regie 

Regisseur Mirjam Goes vertelt hoe een en ander in zijn werk gaat voor haar en haar team. 
Ze doen vanuit de mobiele regiekamer hun uiterste best om de mis zo goed mogelijk in beeld 
te brengen. In alle vroegte zijn ze al op locatie om onder meer de techniek klaar te maken en 
de beste cameraposities te bepalen. 
 
In de video is ook aandacht voor een gezin dat de mis volgt op tv. Het gezin mist de 
vieringen en het contact met de andere kerkleden maar is blij met de wekelijkse uitzendingen 
op tv. Deze uitzendingen vonden altijd al plaats maar werden door de uitbraak van het 
coronavirus en alle maatregelen die de kerken moesten treffen, ook belangrijk voor iedereen 
die zondag normaal gesproken naar de kerk gaat. 

Kijk de video hier. 
 
 

  

https://www.katholiekleven.nl/videos/actuele-videos/digitaal-verbonden-in-coronatijd
http://katholiekleven.nl/


 

 

 
 

 
 
■ 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 op 
https://www.rkwalcheren.nl/vieringen of volg deze via de website en 
deze facebookpagina van KRO-NCRV. 

 

 
 
 
■ Woensdag 24 juni 2020 
 Vergadering parochiebestuur in de pastorie in Middelburg. 
 
 
 
■ 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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jezelf wantrouwen 
is de eerste stap naar wijsheid!! 

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. 
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