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Installatie pater Thaddeus de Deckere week vervroegd

In samenspraak met Geerten Kok, Thaddy de Deckere, Alida van Veldhoven en
de vice-voorzitters van de H. Maria Parochie Walcheren en de H. pater
Damiaanparochie, Ruud Louwes en Victor Slenter, is besloten dat bij nader inzien
de installatie van Pater Thaddy De Deckere niet zal plaatsvinden op 12 juli a.s.

Zijn installatie zal nu plaatsvinden op zondag 5 juli as. om 11.00 uur in de H. Maria
Magdalenakerk in Goes. Deze viering kan via www.kerkdienstgemist.nl worden
gevolgd.

Het gehele pastoraal team zal samen met pater De Deckere, voorgaan. Diaken drs.
Egbert Bornhijm, stafmedewerker van het Vicariaat Middelburg, zal de installatie
verrichten.
et is de eerste zondag met 100 gelovigen, waarvan een groot aantal genodigd zal zijn.
Deze viering is van belang voor zowel de H. Pater Damiaanparochie als voor de H.
Maria Parochie Walcheren. Er zal die zondag daarom een aantal kerken binnen het
werkgebied van het Samenwerkingsverband Boven de Schelde gesloten blijven.

Reserveren verplicht
Deze installatieviering kan uitsluitend na voorafgaande reservering worden bijgewoond.
Hierover volgt nog nadere informatie.

In Middelburg is er op 5 juli wel een eucharistieviering. Celebrant is emerituspastoor Paul de Maat. In Vlissingen is die dag geen viering.

Afgelopen zondag verscheen de eerste nieuwsflits. Daarin werd de benoeming
van Benedict Hamans tot lid van het bestuur van de H. Maria Parochie Walcheren
officieel bekend gemaakt. Daarna verschenen nog 3 nieuwsflitsen.
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)

Hoeveel personen mogen nu eigenlijk een viering bijwonen?

Hoeveel mensen mogen, zowel per 1 juni als per 1 juli, nu eigenlijk een viering
in de kerk bijwonen? Daarover bestond onduidelijkheid. Volgens de ene visie 30
en 100 inclusief medewerkers aan de viering, volgens een andere visie 30 en 100
personen exclusief medewerkers aan de viering.
Vorige week vrijdagmiddag liet het SRKK, het Secretariaat van het Rooms Katholiek
Kerkgenootschap, weten dat vieringen vanaf 1 juni mogen worden bijgewoond door 30
en vanaf 1 juli door maximaal 100 kerkgangers. Dat is exclusief medewerkers aan de
viering, zoals de voorganger(s), misdienaars, acolieten, kosters, collectanten, enz.
Om een viering in de maand juni te kunnen bijwonen is voorafgaande aanmelding
noodzakelijk. In de vorige nieuwsbrief heeft u daarover kunnen lezen. Voor de
volledigheid herhalen we het hierna nog een keer.
Aanmeldprocedure
Voor Middelburg (H.H. Petrus- en Pauluskerk)
U belt op dinsdag- of donderdagochtend tussen 9.30 uur 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 uur 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
Volg 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.

Spelregels i.v.m. corona-virus
Vooraf:
1. Vanaf 7 juni worden weer vieringen gehouden in onze kerken
2. Er mogen maximaal 30 gelovigen aanwezig zijn
3. Toegang is enkel na reservering mogelijk. Graag bellen naar het secretariaat van
de parochie:
Middelburg: dinsdag en donderdag tussen 9.30 en 11.30 op nummer 0118-612860
Vlissingen: donderdag en vrijdag tussen 9.00 en 11.30 op nummer 0118-412247
4. Wanneer u een misintentie heeft opgegeven wordt u hierover tevoren benaderd
5. De reservering geldt voor één persoon
6. U kunt zich slechts voor één viering opgeven in de maand juni. Indien dertig
personen zich al hebben aangemeld, krijgt u een volgende viering aangeboden
Aankomst:
1. De gastheer/vrouw controleert uw naam op de lijst
2. We dienen te vragen of u, of iemand uit uw gezin, coronagerelateerde klachten
heeft. Als dat zo is, dan mag u helaas niet naar binnen
3. U dient bij binnenkomst uw handen te ontsmetten met de gereedstaande handgel
4. De gastheer/vrouw begeleidt u naar een toegewezen plaats
Communie:
1. Uitsluitend de pastor reikt de communie uit en gebruikt daarbij een hostiepincet en
doet dat achter een gezichtsscherm
2. De gastheer/vrouw nodigt u uit om naar voren te komen
3. Voordat u de communie ontvangt dient u nogmaals uw handen met de handgel te
ontsmetten
4. U volgt daarna de looproute om terug te keren naar uw plaats in de kerk
Passanten:
1. Passanten kunnen enkel worden toegelaten wanneer het aantal reserveringen dat
toelaat. Er mogen immers maximaal 30 gelovigen naar binnen
2. Reserveringen hebben altijd voorrang boven passanten
Vertrek:
3. Aan het einde van de viering wacht u op een teken van de gastheer/vrouw om per
bank via de aangewezen route de kerk te verlaten
4. De achterste rij is daarbij het eerst aan de beurt
5. Ook in de hal en op het kerkplein wordt u gevraagd de voorgeschreven afstand van
1,5 meter aan te houden
Algemeen:
• Probeer het toiletbezoek zoveel mogelijk te vermijden of te beperken
• Indien u suggesties ter verbetering voor ons heeft, dan horen we die graag via de
telefoonnummers van de secretariaten, zie bij Vooraf
• Indien er geen verhoogde aantallen besmettingen komen, dan zal per 1 juli het
aantal gelovigen per viering mogelijk worden verruimd
Pastores en parochiebestuur van de H. Maria Parochie Walcheren
(redactioneel bewerkt door Peter Vrancken)

Laatste ‘open kerk’ vanwege Corona
Afgelopen zondag, eerste Pinksterdag, waren de HH. Petrus- en Pauluskerk in
Middelburg en de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen voor het laatst op zondag
geopend voor een stiltemoment of het opsteken van een kaarsje.
Vanaf komende zondag worden weer wekelijks in deze kerken vieringen gehouden, zij
he met de nodige (strenge0 Coronaregels. Zo moet altijd anderhalve meter afstand
bewaard worden en is aanmelding vooraf verplicht. Daarover leest u elders in deze
nieuw3sbrief.
De onderstaande foto is een treffende weergave van de stilte, al die zondagen dat er
geen vieringen gehouden mochten worden.

Foto: Nicolette Meulenbroek

Deze nieuwsbrief bereikt wekelijks meer dan duizend lezers!

Minister Grapperhaus bij eucharistieviering op Tweede
Pinksterdag in kathedraal van Rotterdam

Afgelopen maandag, 1 juni, Tweede Pinksterdag, heeft minister Grapperhaus
(CDA) een bezoek gebracht aan de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal in
Rotterdam. Minister Grapperhaus is minister van eredienst. Hij onderhoudt vanuit
het kabinet het contact met de kerken. Bisschop Van den Hende heette hem
welkom in de kathedraal.

Minister Ferd Grapperhaus

Foto: Bisdom Rotterdam

Als voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie dankte de bisschop de
minister voor het constructieve overleg inzake de maatregelen die vanuit de overheid
nodig worden geacht, vooral gedurende de afgelopen maanden de maatregelen
vanwege het coronavirus.
Het contact van de minister namens het kabinet met de kerken verloopt via het CIO. Het
CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) is een samenwerkingsverband van 29
christelijke kerken en 2 joodse gemeenschappen.
De bisschoppen zijn blij dat er met de versoepelingen van de overheid per 1 juni weer
gevierd kan worden, met respect voor de richtlijnen van de overheid, en op een veilige
en waardige manier volgens het protocol ‘kerkelijk leven op anderhalve meter’.

Minister Grapperhaus, zelf rooms-katholiek, was aanwezig in de eucharistieviering in de
kathedraal in Rotterdam. Bisschop Van den Hende was hoofdcelebrant in deze
eucharistieviering. Concelebrant in de viering was plebaan Michel Hagen, die op 1 juni
jl. is gestart als plebaan van de kathedrale kerk en als lid van het pastoraal team van de
Rotterdamse parochies op de Rechtermaasoever.

Minister Grapperhaus steekt een kaarsje op..

Foto: Bisdom Rotterdam

Bron: Bisdom Rotterdam; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken

Lief en leed
geboorte – doop - eerste communie – vormsel – huwelijk - overlijden

Overleden
Cornelia Elizabeth Breed-Corbijn op 1 juni in Zoutelande
Wij wensen de nabestaanden veel kracht en bemoediging toe.
In deze rubriek worden uitsluitend gebeurtenissen opgenomen, die bij de parochie bekend zijn. De
redactionele verantwoordelijkheid is niet op deze rubriek van toepassing!

Collecteverantwoording door Caritas Walcheren

De maand mei ligt inmiddels al weer een paar dagen achter ons. In mei wilden
we voor de Mission to Seafearers collecteren. Dat hebben we ook aangekondigd,
en daags daarop kwam er een uitstekend initiatief vanuit het bisdom voor
vluchtelingen in Athene.
We hebben in mei mogen ontvangen:
• Giften gemarkeerd ‘Mission to Seafarers’ € 250 of “mei 2020” (voordat we Athene
hebben aangekondigd) € 3 voor een totaal van € 253
• Giften gemarkeerd ‘Athene’ € 460 of ‘Corona’ € 3 voor een totaal van € 463
• Giften gemarkeerd ‘Algemeen doel’ € 125 of in het geheel niet geoormerkt € 35
voor een totaal van € 160
In de nieuwsbrief van 29 mei is de collecte voor de voedselbank aangekondigd. Ook
daar hebben we in mei al ontvangsten op mogen boeken, al hopen we dat dit nu nog
een tussenstand is. In de eerste dagen van juli komen we daar op terug. We willen het
deze maand wel bij slechts één collecte houden, die voor de voedselbank. Uiteraard
bevelen we deze van harte bij u aan. U lee4st hier meer over op de volgende pagina.
Wat ons blij verrast, is dat er in deze moeilijke tijden gul gegeven wordt. Wij zijn daar
echt bijzonder dankbaar voor.
Als Caritas ronden we de bedragen naar boven af om op een beetje ronde bedragen te
komen.
• We storten € 255 door naar de Mission to Seafarers
• We ronden de giften Athene af naar € 465
o Nog voordat we de oproep voor Athene in de nieuwbrief plaatsten, hadden
we als Caritas besloten zelf € 150 bij te dragen
o In totaal storten we € 615 door naar de gezamenlijke rekening voor
Athene
• De giften ‘Algemeen doel’ van 125 en de in het geheel niet omschreven giften
van € 35 beschouwen we als collecte eigen kas (waar we in maart voor
collecteerden)
Ik deze vreemde tijden is de ‘zekerheid’ van “’it is het groene mandje voor …’ er niet, en
onze penningmeester ziet nu op de bank giften voor verschillende doelen door elkaar
binnenkomen, waarbij het soms moeilijk is om vast te stellen wat nu precies waarvoor
is. We vinden het dus belangrijk duidelijk te zijn over hoe we omgaan met al dan niet
geoormerkt geld. Vandaar ook het uitdrukkelijke verzoek: Als u een gift doet voor een
specifieke collecte, zet dat dan in de omschrijving.
Tot slot: het kan niet genoeg gezegd worden, maar alle gulle gevers heel hartelijk
dank!

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 coronacrisis’’, 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

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

Paus vraagt ogen niet te sluiten voor racisme en uitsluiting

Paus Franciscus heeft zich woensdagmorgen tijdens de woensdagse algemene
audiëntie nadrukkelijk gericht tot de inwoners van de Verenigde Staten.
Paus Franciscus heeft tijdens de woensdags algemene audiëntie zijn ongerustheid
uitgesproken over de straatprotesten in de VS na de gewelddadige dood van George
Floyd. ,,Het is onmogelijk om racisme en uitsluiting te tolereren of de ogen ervoor te
sluiten en tegelijk te beweren dat we de heiligheid van elk mensenleven moeten
verdedigen.’’
De paus sloot zich aan bij de veroordeling van het geweld door mgr. José Gómez
Velasco, de aartsbisschop van Los Angeles en de voorzitter van
de Bisschoppenconferentie van de VS (USCCB). ,,Wij moeten erkennen dat het geweld
van de afgelopen dagen en nachten zelfdestructief en zelfbeschadigend is. Met geweld
winnen wij niets en gaat er alleen veel verloren.’’
Tegelijk sprak de paus zijn steun uit voor het gebed in vele Amerikaanse kerken voor de
zielenrust van George Floyd en alle anderen die hun leven hebben verloren door de
zonde van het racisme. ,,We bidden om troost voor de nabestaanden en rouwende
vrienden, en we bidden voor nationale verzoening en de vrede waarnaar we
verlangen.’’
Tot slot smeekte paus Franciscus de bemiddeling af van Onze-Lieve-Vrouw van
Guadalupe, Moeder van Amerika, voor allen die zich inzetten voor vrede en
gerechtigheid in de VS en in de hele wereld.
Bron: kerknet

Betrokkenheid en inzet van onze parochie!

De oproep voor bestuursleden voor SchuldHulpMaatje was succesvol. Er
hebben zich enkele kandidaten gemeld! Het is fijn om te merken dat mensen in
onze parochie zich bij dit werk betrokken voelen en zich hiervoor willen inzetten.
Na deze succesvolle werving hoopt Caritas haar eigen gelederen te kunnen versterken.
In Caritas loopt de zittingstermijn van twee bestuursleden af. We zijn dus op zoek naar
twee nieuwe bestuursleden.
Heeft u interesse?
Neem dan contact op met Helène Kouwenhoven, voorzitter Caritas Walcheren. Zij is te
bereiken via Caritas@rkwalcheren.nl

Start van de Pinksterestafette

Pinksteren, 31 mei 2020. Vanwege de coronatijd is het nog steeds stil in de
binnenstad van Breda. In de Sint Antoniuskathedraal vindt een kleinschalige
viering plaats die parochianen via livestream volgen. Bisschop Liesen is de
hoofdcelebrant. Diaken Vincent de Haas verleent liturgische assistentie. Jan
Schuurmans en Steven van Roode ondersteunen de viering met zang. Deze
viering luidt ook het begin in van de Pinksterestafette die het bisdom Breda in
2020 organiseert. De Pinksterestafette sluit op 16 augustus 2020.
Tijdens de Pinksterestafette trekt het pinkstervuur in estafettevorm langs de parochies
van het bisdom. De parochies schrijven elkaar geloofsbrieven waarin ze elkaar
versterken in hun geloof. Het bisdom Breda plaatst deze getuigenissen op de website.
Bij de opening van de eucharistieviering sprak de bisschop zijn vreugde uit dat het
mogelijk is om samen in een kerkgebouw eucharistie te vieren. In zijn homilie stond de
bisschop stil bij de betekenis van het Pinksterfeest. De Heer blies over de leerlingen en
schonk hen de heilige Geest. Deze gebeurtenis verwijst naar het begin van de Schrift
waar God adem in de mens blies en de mens zo een levend wezen werd. Door de daad
van Jezus worden de apostelen opgenomen in het leven van God. Jezus zendt nu zijn
apostelen uit. Hij schenkt hun zijn vrede en zij krijgen de zending om onvrede weg te
nemen. Zoals de apostelen gezonden zijn, zijn ook de gelovigen gezonden. Wij hebben
allemaal een missie. Deze missie gaat gepaard met de opgave te groeien, zelf te
veranderen. De bisschop erkende dat dit moeilijk is. Maar een leerling van Christus put
hoop uit het feit dat de Heer is opgestaan. Vanuit de kracht van Jezus brengt hij
vruchten voort.
Op het eind van de viering nodigde bisschop Liesen mevrouw Ronny Eimers en JanWillem Boer uit naar voren te komen. Beiden zijn actief in de kathedrale parochie.
Bisschop Liesen sprak hen kort toe. Hij stond stil bij de opnieuw uitgestelde conferentie
‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’ in Oudenbosch. Meer dan 1000 mensen
hadden zich voor deze bijeenkomst opgegeven. ,,Maar we willen het goede dat God in
ons hart legt, niet verloren laten gaan,’’ aldus bisschop Liesen. Het bisdom Breda start
daarom een nieuwe beweging. Het pinkstervuur trekt door het bisdom. Vervolgens
ontstak diaken De Haas het pinkstervuur aan de paaskaars en reikte het over aan JanWillem Boer. Pastoor De Koning overhandigde hun de geloofsbrief die gelovigen van de
kathedrale parochie op zaterdag 30 mei 2020 tijdens een geloofsgesprek hadden
geschreven. Zo zond hij beide uit. Op maandag 1 juni, op de gedachtenis van Maria,
Moeder van de Kerk, brachten Ronny Eimers en Jan-Willem Boer het Pinkstervuur en
de geloofsbrief naar de parochiekerk van de H. Laurentius te Breda-Ginneken waar de
parochie van de heilige Familie te Breda de eucharistie vierde.
▪

Volg de Pinksterestafette via de weblog
Bron: Bisdom Breda; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken

Mgr. Punt opgevolgd door mgr. Hendriks (bisdom) en mgr.
De Jong (militair ordinariaat)
Afgelopen maandag, 1 juni 2020, om 12.00 is in Rome bekendgemaakt dat Paus
Franciscus aan mgr. dr. J.M. (Jos) Punt (74) op diens verzoek, wegens gezondheidsredenen, ontslag heeft verleend als bisschop van Haarlem-Amsterdam en
als bisschop van het militair ordinariaat in Nederland.
Zijn opvolger in Haarlem is mgr. dr. J.W.M. (Jan) Hendriks die als bisschop-coadjutor al
aan de zetel van het bisdom Haarlem-Amsterdam verbonden werd met recht van opvolging. De hulpbisschop van Roermond, Mgr. dr. E.J. (Everard) de Jong, volgt mgr. Punt
op als apostolisch administrator van het militair ordinariaat.
Mgr. Hendriks is met ingang van 1 juni de veertiende bisschop van Haarlem-Amsterdam
Het bisdom heeft ervoor gekozen de opvolging te markeren met een feestelijke eucharistieviering op 1 juni om 12.00 uur die via de livestream vanuit de kathedraal is
uitgezonden.
Namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie wenste voorzitter mgr. dr. J.H.J. van
den Hende de nieuwe bisschop van Haarlem-Amsterdam veel zegen toe bij de
vervulling van zijn taken ten dienste van het bisdom Haarlem-Amsterdam.
Dank
Mgr. Van den Hende spreekt tevens zijn dank uit aan mgr. Punt, die bijna 25 jaar als
hulpbisschop, apostolisch administrator en diocesaan bisschop verbonden was met het
bisdom. Al die jaren was mgr. Punt ook lid van de bisschoppenconferentie onder meer
als lid van de permanente raad en als referent inzake missie en ontwikkeling. Tevens
droeg mgr. Punt vele jaren de verantwoordelijkheid voor het militair ordinariaat.
Mgr. Van den Hende belooft zijn verbondenheid in gebed aan mgr. De Jong die naast
zijn taak als hulpbisschop van Roermond, vanaf nu als apostolisch administrator de
verantwoordelijk bisschop zal zijn voor het militair ordinariaat, en wenst hem namens de
bisschoppenconferentie Gods zegen in zijn nieuwe taak.
ron: rkkerk.nl; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken

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:
Hans Gerrits

Cornelia Elizabeth Breed-Corbijn

Hartelijk gefeliciteerd!

Dat was toch wel een bizar schooljaar. Geen eindexamen gedaan, wel geslaagd
en dan geen feestje. Corona sloeg hard toe. Desondanks een hartelijke
gelukwens voor alle scholieren uit onze parochie, die uiteindelijk wel geslaagd
zijn en hun diploma inmiddels in ontvangst hebben genomen!
Eindredactie nieuwsbrief H. Maria Parochie Walcheren

Reageren op een artikel?
Mail de redactie: rkwalcheren@zeelandnet.nl

'Wereld zal veranderen als harten veranderen'

Op Facebook circuleert een viraal filmpje van een karmelietes in Ohio die een ladder
beklimt en met de spuitbus boodschappen aanbrengt tegen racisme.
De karmelietessen van Dochters van Sint-Elias in Cincinnati, Ohio, vonden dat ook zij hun
stem moesten laten horen de dood van vredesactivist George Floyd door politiegeweld in
Minneapolis. Een van hen brengt een niet mis te verstane boodschap aan met een spuitbus
op karton voor de ramen van het klooster. Aan de overkant van de straat werd die opvallende
daad - je ziet niet elke dag iemand in habijt een ladder beklimmen en de spuitbus hanteren gefilmd en prompt op Facebook gepost met de tekst: ,,Zo ver is het gekomen, dat zusters
woorden van wijsheid gaan schilderen.’’

De zuster had geschreven:
,,God is liefde. De wereld zal veranderen
als onze harten veranderen.’’
De zusters deelden de post vervolgens op hun eigen Facebookpagina en voegden eraan
toe: ,,Laat ons bidden voor eenheid, rechtvaardigheid en genade, voor vrede, wederzijds
respect, eerbied voor het leven. Dat we niet vergeten dat je buur je broeder is en dat we allen
elkaar toebehoren. Geweld brengt meer geweld en verdeeldheid voort. Liefde verandert het
hart en verandert de wereld. Laat ons de wereld veranderen, hart per hart, te beginnen met
ons eigen hart. Niemand is een eiland. We zijn de hoeder van onze broeder.’’
Bron: kerknet

Eurosong-winnares verrast met wondermooi ‘Ave Maria’

Soetkin Baptist verhuisde naar Noorwegen, waar ze nog altijd muziek maakt. Zoals
deze bewerking van het ‘Ave Maria’ uit de Vespers van Rachmaninov.
In 2008 nam Soetkin Baptist met de folkgroep Ishtar voor België deel aan het Eurovisiesongfestival in Belgrado. Met O Julissi, een liedje in een verzonnen taal, strandde de groep in
de halve finales. Nu woont Soetkin met haar vriend, ook een muzikant, en hun baby in een
afgelegen dorp in Noorwegen, waar ze muziekles geven. En ook zelf muziek maken,
natuurlijk.
Kijk en luister
Op YouTube postte ze bijvoorbeeld een eigen bewerking van het Ave Maria uit de Vespers
van Rachmaninov. Geniet mee! Klik op: https://youtu.be/FEjXbyvtWxU
Bron: kerknet

Eucharistievieringen op televisie en radio

Zondag 7 juni om 10.00 uur, NPO2, rechtstreekse televisie-uitzending van de
eucharistieviering vanuit de H. Niocolaaskerk in Baarn. Celebrant is pastoor Joachim
Skiba.
Voorafgaand aan de eucharistieviering kunt u vanaf 09.45 uur kijken en luisteren naar het
geloofsgesprek. Leo Feijen praat zondag met Thomas Quartier, benedictijn in Doetinchem.
Toen hij 47 jaar was, deed hij de plechtige professie. Hij praat daar over, maar ook over wat
de coronapandemie met hem deed.
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.

Nieuwsbrief H. Maria Parochie Walcheren
Natuurlijk als eerste met het laatste nieuws!

Aanmeldprocedure voor zondagse viering in juni
Middelburg (H.H. Petrus- en Pauluskerk)
U belt op dinsdag- of donderdagochtend tussen 9.30 uur en 11.30 uur naar het secretariaat:
telefoonnummer 0118 -612860. De medewerk(st)er noteert dan uw naam voor de
eerstvolgende zondag.
Vlissingen (Onze Lieve Vrouwekerk)
U belt op donderdag- of vrijdagochtend tussen 9.00 uur en 11.30 uur naar het secretariaat:
telefoonnummer 0118- 412247. De medewerk(st)er noteert dan uw naam voor de
eerstvolgende zondag.

■

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 5 juli 2020 (11.00 uur)
Installatie van pater Thaddeus de Deckere in de H. Maria Magdalenakerk in Goes
door drs. Geerten Kok van het Bisdom Breda. Voor het bijwonen van deze viering is
aanmelding vooraf verplicht. U leest hier in een van de komende nieuwsbrieven meer
over.

■

Zondag 6 september 2020 (15.00 uur)
Eucharistieviering voor Spaanssprekende parochianen in de H.H. Petrus en Pauluskerk 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.

Men zoekt vaak zijn geluk,
gelijk men de bril die men zoekt op zijn neus heeft!!

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.
13-37-481

