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Oproepje 
 
Beste parochianen, 
 
In de pastorie in Middelburg is het koffiezetapparaat kapot en dat is heel lastig als we 
een paar kopjes koffie willen zetten. 
  
Is er nog iemand die er een van 10-12 kopjes thuis heeft staan en er niets meer mee 
doet? We zouden er heel erg mee geholpen zijn! 
 
U kunt ons een berichtje doen op secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl of op 
dinsdag- of donderdagmorgen bellen naar 0118-612860 
 
Alvast bedankt! 
Cynthia Mangold 
Secretariaat H. Maria Parochie Walcheren / Parochiekern Middelburg 
 
 

 
 
 

Wekelijks voor aantrekkelijke tarieven adverteren 
in deze nieuwsbrief? 

 
Neem contact op met Herman Maas 

telefoon 0118 – 43 03 77 

 

 

 

mailto:secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl


 
 
 
 

Lezingen en overweging bij de 21e zondag door het jaar, A- 
cyclus, 23 augustus 2020 
Jesaja 22,19-23; Antwoordpsalm 138; T.L. Brief van Paulus 
aan de Romeinen en Evangelielezing volgens Mt. 16, 13-20 
 
 
Tekst: René Heinrichs, aalmoezenier b.d. 
 
 
Wat een heerlijke zomer zullen vakantiegangers zeggen. Lekker warm, geen regen. 
Een fijne tijd om weer energie op te doen om de toekomst binnen te gaan en vorm te 
geven. De boeren en anderen zullen anders kijken naar zulke hete zomers. Het is veel 
te droog. De aarde droogt uit. Verwoestijning ligt op de loer. Water wordt een erg 
kostbaar bezit. En deze mensen maken zich zorgen om de toekomst. En dan spreken 
we nog niet eens over COVID-19 die doet vermoeden dat onze toekomst helemaal 
anders zal zijn dan het oude en vertrouwde. 
 
Beide ervaringen ken ik. Heerlijk in mijn pelgrimsherberg in Frankrijk door het goede 
weer veel buitenklussen kunnen doen. Verven, herstellingen doen. Kortom: De herberg 
toekomstbestendig gemaakt. De boeren echter klaagden steen en been. Ze moeten nu 
al zes weken bij voeren. Ze smachten naar regen! 
 
Op mijn terugweg van de herberg naar huis bracht ik deze keer een bezoek aan o.a. de 
grootste abdij ooit, en sedert 1808 de grootste gevangenis  van Frankrijk, de abdij van 
Clairvaux, en aan het woonhuis van Generaal de Gaulle, la Boisserie in Colombey les 
Deux eglises, ongeveer 16 km verder dan Clairvaux, in de Champagnestreek. Van 
beide bezoeken ben ik erg onder de indruk geraakt. Zeker van de eenvoud van twee 
grote leiders: de stichter van Clairvaux, de H. Bernardus en een oud- president van 
Frankrijk. Deze laatste wilde bijvoorbeeld zijn uitvaart in grote stilte en bescheidenheid 
laten plaatsvinden. Geen poespas, geen trompetgeschal, geen staatsbegrafenis, geen 
toespraken, geen machtsvertoon van politiek en militair. En zeker geen grote 
vermeldingen op de grafsteen. Hij ligt dan ook in een sober zandsteenkleurig graf 
samen met zijn vrouw Yvonne, naast het graf van hun dochter Anne die zwaar 
meervoudig gehandicapt was en overleed op twintigjarige leeftijd. Indrukwekkend door 
zijn bescheidenheid! 
 
In het bescheiden woonhuis van Generaal de Gaulle werd ik getroffen door een tiental 
grote sleutels van steden die aan hem waren gegeven. De bestuurders van die steden 
hadden alle vertrouwen in hun president die hun een nieuwe toekomst zonder oorlog 
maar in vrede met de Duitsers zou binnenleiden. Deze president zou hun een nieuwe 
toekomst openen. Het zou niet bij het oude blijven. De relaties tussen Frankrijk en 
Duitsland zouden niet getekend blijven door rivaliteit en oorlog maar door vriendschap 
en werken aan een gemeenschappelijke toekomst van Europa. De inwoners van 
Frankrijk zagen die visie op een mooie toekomst, als het ware een Masterplan van een 
blijde  Boodschap, en zagen dat als sleutel tot vooruitgang. Daarom gaven zij de sleutel 
van de stad aan hun Generaal. 

Over sleutelmacht en sleuteloverdracht gaat het ook in onze lezingen van 
vandaag. 



 
 
 
 

 
Jesaja beschrijft in zijn hoofdstuk allerlei onheilspraktijken waardoor Juda en Jerusalem 
getroffen zullen worden. Hij ziet echter in Eljakim een Godgelovige die volgens dit 
geloof Juda en Jerusalem weer een goede toekomst kan brengen door volgens Gods 
wil te handelen. En Gods wil heeft altijd te maken met het brengen van redding en van 
verlossing. Hij ontvangt de sleutels en daarmee de macht als leider en hofmaarschalk. 
Helaas gaat ook Eljakim ten gronde aan nepotisme, aan het bevoordelen van familie en 
vrienden. Hij redde niet de anderen maar zijn eigen geslacht! 
 
Paulus ziet de redding van Israël door te geloven in die reddende bevrijdende kracht 
van Jezus. Hij worstelt dan met het feit dat een groot deel van het volk Israël achterblijft 
in dit geloof. Hij hoopt dan dat door de bekering van de heidenen buiten Israël ook de 
Israëlieten zich zullen bekeren. 
 
En Mattheus laat Jezus aan zijn leerlingen vragen, in het hoofdstuk waarin steeds weer 
inzicht gegeven wordt in wie Jezus is, wie Jezus is volgens hen. De woordvoerder van 
de leerlingen, Petrus, die een sleutelpositie inneemt tussen de leerlingen, grijpt dan 
terug op de lange profetische traditie die al lang dood was in Israël maar door Johannes 
de Doper weer werd opgepakt en zegt dat Jezus de Messias is. Degene die redt en 
bevrijdt, die de geketenden van de Hades, van de onderwereld bevrijdt en naar de 
hemel, bij God brengt. Die vraag wie Jesus is wordt ook steeds aan mensen gesteld. 
Door de eeuwen heen. Die vraag werd ook gesteld aan de gelovigen in de zestiende 
eeuw die begonnen met slavenhandel. Aan hen die mensen ketenden en slechts voor 
eigen gewin inzetten. Middelburg en Zeeland zijn hier rijk aan geworden. 
 
Die vraag wie Jezus is, de Bevrijder, de Redder, de Verlosser uit Gods naam wordt ook 
aan ons gesteld. Handelen wij als we in Hem geloven bevrijdend, reddend, verlossend? 
 
Natuurlijk wordt die vraag gesteld aan kerkelijke leiders. Handelen zij als ware 
gelovigen en dragen zij de sleutelmacht met geloof of vallen ze voor de verkeerde 
aspecten van de macht? De tekst van vandaag die zegt dat Jezus de steenrots is 
waarop Jezus zijn gemeenschap van gelovigen vestigt is pas veel later in de traditie 
gebruikt om het Pausschap te funderen. Vaak ging het dan om de macht te funderen. 
Het Tweede Vaticaans concilie maakte weer eens duidelijk dat de Paus tussen zijn 
collega-bisschoppen de ‘primus inter pares’, de eerste tussen zijns gelijken is, de 
‘primauté-plaats’ bekleedt. Alleen inzake het geloof en moraal. Van een Paus die dan 
de sleutelmacht heeft gekregen om de poorten van de hemel te openen, de nieuwe 
toekomst voor de mensen bij God, te openen, mag dan verwacht worden dat hij 
bevrijdende, reddende, verlossende taal spreekt. Gelukkig meen ik te mogen zeggen 
herkennen we die aspecten bij onze huidige Paus. Natuurlijk ook van zijn collega-
bisschoppen mogen we dit verwachten. 
 
 

 

Wilt u ons kopij sturen? Graag. 
 

Lees voor de zekerheid de spelregels in de disclaimer!! 
 

 
 



 
 
 
 

Pinkstervuur doorgegeven aan de H. pater Damiaan parochie 
Op 4 augustus hebben wij het Pinkstervuur uit de St. Andreasparochie ontvangen. U las 
daar al eerder in deze nieuwsbrief over in een bijdrage van pater Thaddy de Deckere. 
Vervolgens hebben wij vanuit de H. Maria Parochie Walcheren, het Vuur doorgegeven  
aan de H. pater Damiaan parochie. Dat gebeurde met de geloofsbrief, die gelezen is 
tijdens de eucharistieviering in de Maria Magdalenakerk te Goes. Onderstaand  leest u 
die geloofsbrief. 
 
 
 
 

GELOOFSBRIEF        H. MARIA  

PAROCHIE WALCHEREN 
 
van de Heilige Maria Parochie Walcheren 
aan de parochianen van 
de Heilige Pater Damiaanparochie 
 
Middelburg, 11 augustus 2020 
 
‘Ik ben het Licht der wereld , zegt de  Heer 
wie Mij volgt zal het levenslicht bezitten’ 
Joh. 8, 12 
 
Beste medegelovigen, zusters en broeders in Christus, 
 
Op het hoogfeest van Pinksteren, zondag 31 mei 2020, startte het Bisdom Breda in de 
kathedraal van de heilige  Antonius, een Pinksterestafette. Elf weken lang, tot 15 
augustus, geven de dertig parochies van het bisdom, het Pinkstervuur, dat bisschop 
Liesen heeft ontstoken, aan elkaar door. 
 
Dinsdag 4 augustus mochten wij het Pinkstervuur ontvangen vanuit de parochie H. 
Andreas ( West Zeeuws Vlaanderen). Op onze beurt geven wij het vuur vandaag 11 
augustus, het feest van de H. Clara, aan jullie door, vergezeld van onze geloofsbrief. 
 
Voorafgaand aan het ontvangen van het Pinkstervuur, zijn wij als parochianen met 
elkaar in gesprek gegaan in de  pastorietuin in Vlissingen. ‘Aan wie heb ik mijn geloof te 
danken?’ bleek een goede vraag om met elkaar te spreken: 
 
Opgroeien in een katholiek gezin kon leiden tot groei in geloof. Het bidden, het mee 
naar de kerk gaan, liefdevol ‘aan de hand’ geleid door ouders gaf een goede basis om 
de weg tot geloof verder te willen gaan. Met verwondering, met blijheid!   
 
Er werden in het leven ook afslagen genomen: het zich niet (meer) goed thuis weten in 
de kerk, de afstand tot het eigen leven. Ouders, familieleden die zich terugtrokken uit de 
kerk, zich ertegen afzetten. Het komt dan neer op de eigen keuze: welke geloofsweg wil 
ik gaan? Zoekend, ook in andere kerken dan de katholieke. 



 
 
 
 

Als kind geraakt worden door de bijbellessen, zien hoe kinderen een  kruisteken maken. 
Gaan onderzoeken op je levensweg wat dat betekent – katholiek worden, wat het voor 
jou betekent, vorming en groei in catechese en gesprek. Om dan te kiezen voor de 
katholieke kerk en katholieke levenshouding, ten volle ondergaan in de doop.   
 
De openheid van ons geloof naar andersdenkenden en andersgelovigen ervaren. 
Het belang van de lange geschiedenis van de Katholieke Kerk die teruggaat helemaal 
tot de tijd van de eerste apostelen en van Jezus zelf. De verbondenheid, gemeenschap 
zijn met elkaar in God de Vader, met Jezus Christus en de Geest die voort doet gaan: 
het doet  ons thuis komen en thuis weten in de katholieke kerk. De schoonheid, de 
ontmoeting in de sacramenten, de Bijbelse verhalen die ons de wonderen openbaren : 
daar worden we door aangesproken. De inspiratie ervaren in het gezamenlijk de bijbel 
lezen. In de viering waarin de gelovige gemeenschap samenkomt, in de bezieling van 
de voorganger. Het geloof dat troost biedt als je geconfronteerd wordt met –groot– 
verlies. Dat maakt dat we een gelovige, een katholieke levenshouding kiezen. Dat het 
geloof onze levensbron is.  
 
Kracht en vreugde worden ontleend aan geloof en kerk. Geloof verrijkt het leven. Zo  
mochten wij getuigenissen van geloof met elkaar delen.  En het adagio: Gedeeld geloof 
is gesterkt geloof, leek opnieuw bevestigd te zijn. 
 
Samen zijn wij op weg om kerk te zijn. Tochtgenoten op weg naar de toekomst. Er is 
een belangrijke taak voor ons: het laten zien dat  de mensen die de kerk nu dragen, 
er vertrouwen in hebben dat er tochtgenoten zich op de Weg, op Zijn weg  zullen 
aansluiten: jong en wat ouder, vrouwen en mannen. Dat het vuur van ons geloof, de 
kerk verder zal dragen. 
 
Woord uit de Schrift, kalender van het liturgisch jaar, 11 augustus 2020 
‘Wat denken jullie? Als iemand honderd schapen bezit en een daarvan dwaalt af, zal hij 
er dan niet negenennegentig in de bergen achterlaten en op weg gaan om het 
afgedwaalde dier te zoeken? Als het hem lukt het te vinden, dan zal hij zich, dat 
verzeker ik jullie, over dat ene meer verheugen dan over de negenennegentig andere 
die niet afgedwaald waren. Zo is het ook bij jullie Vader in de hemel: hij wil niet dat een 
van deze geringen verloren gaat.’ (Matteus 18,  12 – 14.)  
 
Wij mogen ons gezien en gekend weten door God. Wij mensen kunnen dwalen, 
afgedwaald zijn. Door situaties, omstandigheden in ons leven. God zal ons, zal jou, zal 
mij zoeken en behoeden, jij mensenkind. Jij kind van God. 
 
Dat het de heilige Pater Damiaanparochie en haar samenwerkingsverband met de 
heilige Mariaparochie Walcheren, goed mag gaan. Dat jullie het vuur brandend mogen 
houden, dit Pinkstervuur, het vuur van ons geloof brandend houden. 
 
Vrede en alle Goeds! 
 
Parochianen en pastoraal team H. Maria Parochie Walcheren. 

  parochiekern Middelburg 
0118-612860 

parochiekern Vlissingen  
0118 – 412247 

pastores@rkwalcheren.nl 



 
 
 
 

Amsterdam dreigt eigen geschiedenis te wissen 
Verscholen in het hart van de Amsterdamse binnenstad bevindt zich een klein 
wonder: Museum Ons’ Lieve Heer op Solder. Bezoekers gaan er op ontdekking in 
een zeldzaam goed bewaard grachtenhuis uit de 17e eeuw. Smalle gangen en 
trappen leiden naar historisch ingerichte woonvertrekken, keukens en bedstedes, 
om te eindigen in wat letterlijk het hoogtepunt is van het museum: een complete 
kerk op zolder. 
 
De kerk is gebouwd in opdracht van de toenmalige eigenaar van het pand: de 
welgestelde katholieke koopman Jan Hartman (1619-1668). Hij woonde er met zijn 
gezin in de periode dat openbare katholieke vieringen in Nederland officieel verboden 
waren. De protestanten hadden in 1578 de macht in de stad overgenomen. De rooms-
katholieken – zo’n twintig procent van de Amsterdamse bevolking in de zeventiende en 
achttiende eeuw – komen dan op het tweede plan. Zij kunnen voor de mis niet meer 
terecht in officiële kerken; die zijn voortaan voor de protestantse eredienst bestemd. 
 
Met de dreigende sluiting van de vroegere schuilkerk Ons' Lieve Heer op Solder wordt 
ook meer dan drie eeuwen Amsterdamse en Nederlandse geschiedenis gewist. 
 

 
Het museum van Ons’ Lieve Heer op Solder © Ons’ Lieve Heer op Solder 
 
Bisschop Jan Hendriks van het bisdom Haarlem-Amsterdam heeft gewaarschuwd voor 
de dreigende sluiting van Ons' Lieve Heer op Solder, samen met het Rijksmuseum een 
van de oudste musea van Amsterdam. Ondanks de positieve beoordeling door het 
Amsterdamse Fonds voor de Kunst maakte het fonds bekend dat het de subsidie 
omwille van geldgebrek niet kan uitkeren. 
 



 
 
 
 

Beleefd en diplomatiek 
Mgr. Hendriks blijft beleefd en uiterst diplomatiek. Maar hij heeft zo toch zijn 
bedenkingen bij de evaluatie omdat er bij het fonds wel geld wordt gevonden voor 
enkele nieuwe projecten die eerder geen steun kregen. Op zich zou je denken dat het 
Museum past in een beleid dat aandacht heeft voor de achterstelling van minderheden 
in de samenleving. Zo is er gelukkig aandacht voor discriminatie van mensen met een 
andere huidskleur, voor ons slavernijverleden, vervolging van homoseksuelen en de 
verschrikkelijke Jodenvervolging in en rond de Tweede Wereldoorlog. 
,,Meer dan tweehonderd jaar lang waren katholieken tweederangs burgers. Pas in 
de negentiende eeuw kwam de emancipatie op gang van het katholieke volks-
deel’’, zegt  mgr. Hendriks. 
 

,,Ons' Lieve Heer op Solder is het enig 
bewaarde monument dat getuigt van de 
achterstelling van katholieken, stelt mgr. 
Hendriks. Meer dan twee eeuwen lang 
konden katholieken geen openbare 
ambten bekleden, hun godsdienst niet 
vrij belijden, geen rechtsstatus hebben 

als kerk en alleen als privépersonen 
kerkruimtes bezitten die van de straat 
niet zichtbaar waren en waarbij jaarlijks 
een vaak hoog bedrag moest worden 
betaald om invallen van politie af te 
kopen en een zekere mate van 
tolerantie te verkrijgen.’’ 

 
Het museum bezoeken? 
Het museum mis geopend van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur. 
Op zondag van 13.00 tot 18.00 uur. 
In verband met coronamaatregelen in Nederland volgt Museum Ons’ Lieve Heer op 
Solder de richtlijnen van de overheid en het RIVM en vraagt bezoekers bij reservering 
van een ticket akkoord te gaan met deze richtlijnen. 
 
Coronaprotocol 
Huisregels 

Bron: Bisdom Haarlem-Amsterdam; redactionele bewerking: Peter Vrancken 
 

Lees hier het volledige pleidooi van bisschop Jan Hendrik tegen de dreigende sluiting 
van de historisch belangrijke Amsterdamse schuilkerk. 

 
 

Geen nieuwsbrief ontvangen? 

Heeft u een keer een nieuwsbrief niet ontvangen? Dat is heel vervelend. Onze 

excuses daarvoor. 
Stuur dan een mailtje naar ons redactieadres  rkwalcheren@zeelandnet.nl en we 
zorgen er voor dat u de nieuwsbrief zo snel mogelijk alsnog ontvangt! 
 

Nog een week openstelling kerken 

De zomerse openstelling van de HH. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg (op 

donderdagmiddag) als de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen (zaterdagmiddag) 
duurt nog een week. 
 
Vrijwilligers zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Er is ruimte voor stilte en gebed. 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19
https://opsolder.nl/coronaprotocol/
https://opsolder.nl/huisregels/
https://www.arsacal.nl/?p=contentitem&id=2405
https://www.arsacal.nl/?p=contentitem&id=2405
mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 
 
 
 

Corona 

Het Covid-19 virus vraagt om maatregelen en zelfdiscipline!! 

Mocht ik een masker in het openbaar moeten of willen dragen, dan wil ik dat je dit 
weet: 

🔵 Ik ben genoeg opgeleid om te weten dat ik asymptomatisch kan zijn en je nog 

steeds het virus kan geven. 

🔵 Nee, ik leef niet in angst voor het virus. Ik wil gewoon deel uitmaken van de 

oplossing, geen onderdeel van het probleem. 

🔵 Ik heb niet het gevoel dat de overheid mij beheerst. Ik heb het gevoel dat ik als 

volwassene een bijdrage kan leveren aan de samenleving. 

🔵 De wereld draait niet om mij. Het draait niet allemaal om mij. 

🔵 Als we allemaal konden leven met aandacht voor andere mensen, zou deze 

wereld een veel betere plek zijn. 

🔵 het dragen van een masker maakt me niet zwak, angstig, dom of zelfs beheerst. 

Het maakt me attent. 
 

Als je denkt aan hoe je eruit ziet, hoe oncomfortabel het is, of wat anderen over je 
denken, stel je dan eens voor dat iemand dicht bij je staat  -een kind, een vader, een 
moeder, grootouder, een tante of een oom- en deze aan een beademingsapparaat zit, 
maar desondanks stikt, alleen zonder jou of een familielid op bed. 
 
Vraag jezelf af of je iets had kunnen doen. 
Was het dan het risico waard? 
 
Masker dragen is niet politiek. Het is een uitdrukking van gezond verstand als 
hierom wordt gevraagd. 
 

Jaap Laning 
 
 
 
 

Lief en leed 

geboorte – doop - eerste communie – vormsel – huwelijk  - overlijden 

Overleden 

Ronald Maria Schoof op 15 augustus 2020 in Middelburg 

 

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! 

 



 

Besloten Indiëherdenking 5 september 2020 
 

 
 

Vorige week zaterdag, 15 augustus, was het 75 jaar geleden dat de capitulatie volgde 

van Japan en daarmee een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Daarom staken 
we de vlag uit en dachten we aan de vele militaire en burgerslachtoffers van de 
Japanse bezetting. 
 
Op zaterdag 5 september 2020 organiseert de gemeente Vlissingen op de 
Noorderbegraafplaats in Vlissingen een besloten Indiëherdenking.

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

https://www.vlissingen.nl/uploads/pics/Kranslegging_herdenking_01.jpg


 

Bijbelgenootschap en kerken in actie voor Beiroet 

De verwoestende explosie van 4 

augustus in de haven van Beiroet ligt 
alweer even achter ons, maar nu pas 
worden de gevolgen van deze 
verwoestende ramp echt zichtbaar.  
 
Meer dan 150 mensen zijn 
omgekomen, ruim 5.000 mensen 
raakten gewond en ongeveer 300.000 
mensen zijn hun huis en al hun 
bezittingen kwijtgeraakt. 
 

 
De situatie in Libanon was al slecht voordat deze ramp zich voltrok. De economie stond 
er slecht voor, begin dit jaar nog verdubbelde de prijzen van levensmiddelen waardoor 
veel gezinnen in armoede leven. De coronacrisis zorgt voor hoge druk op de gezond-
heidszorg, er is schaarste aan medicijnen en voldoende bedden in de ziekenhuizen. 
Deze explosie is in zichzelf al een grote klap voor Beiroet, maar zeker in combinatie met 
de slechte omstandigheden van voor de ramp. 
 
Ook het kantoor van het Libanees Bijbelgenootschap werd direct geraakt. Alle ramen 
liggen eruit en binnen is het een enorme ravage. Maar te midden van deze puinhoop 
komen de collega’s in Libanon in actie! 
 
Zij onderhouden nauwe contacten met kerken in het getroffen gebied. Vanuit de kerken 
wordt concrete hulp geboden aan de getroffen gezinnen. Daarnaast is het doel om 
10.000 gezinnen in Beiroet die alles kwijt zijn een bijbel te geven, zodat zij juist in deze 
tijd met hoop en perspectief kunnen putten uit de Bijbel. 

Naast noodhulp die door andere organisaties wordt geboden, is geestelijke steun ook 
belangrijk. Onze collega’s uit Libanon doen daarom een dringend beroep op ons voor 
bijbels voor mensen die alles zijn kwijtgeraakt. Daarom is het Nederlands 
Bijbelgenootschap een actie gestart om te zorgen dat de gevraagde bijbels kunnen 
worden verstuurd naar Beiroet. Voor 7 euro kunnen wij een bijbel sturen naar het 
getroffen gebied. Help mee en geef een of meerdere bijbels aan christenen in Beiroet! 

Geef bijbels voor Beiroet 
 

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap 
 

 
Nieuwsbrief H. Maria Parochie Walcheren 

 
Natuurlijk als eerste met het laatste nieuws! 

 

https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-beiroet


 

 

 
 

 
 

 

 
Wil Vlissingen de Wereldwinkel behouden?? 

 
Dan vragen wij u onze winkel vaker te bezoeken 
voor levensmiddelen of voor originele cadeau- 
artikelen. Echt fijn als u komt! Vrijdagmiddag of 

zaterdagmiddag van half twee tot vijf uur. 
Alleen pinnen! 

Maar wij zoeken ook naar nieuwe 
medewerkers met talent voor verkopen. U kunt 
zich opgeven via wwvlissingen@gmail.com of 

bekijk onze website: 
www.wereldwinkelvlissingen.nl 

 

 

 

 

 

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

 

mailto:wwvlissingen@gmail.com
http://www.wereldwinkelvlissingen.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren op een artikel? 

Mail de redactie op het juiste adres: rkwalcheren@zeelandnet.nl 

 

mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 

 

 

 
 
 
■ Iedere donderdagmiddag tot en met 27 augustus van 12.00 tot 16.00 uur 

De HH. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg is geopend voor bezoek, bezinning en 
gebed. De regels van het RIVM zijn van toepassing. Vooraf reserveren is niet nodig. 

■ Iedere zaterdagmiddag tot en met 29 augustus van 14.30 tot 16.00 uur 
De Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen is in de maanden juli en augustus iedere 
zaterdag van 14.00 tot 16.30 uur geopend voor stilte en gebed. Vrijwilligers van de 
werkgroep Open Kerk zijn aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. 

■ Iedere zondag in augustus 2020 (10.00 uur) 
Viering in de Willibrordkapel in Domburg. 

■ Iedere zaterdag in september en oktober (19.00 uur) 
Viering in de Willibrordkapel in Domburg. 

■ Zaterdag 22 augustus 2020 (12.00-17.00 uur) 
Open dag van de Broeders van Huijbergen. U leest u er meer over elders in deze 
nieuwsbrief. 

■ Zondag 23 en 30 augustus 2020 (10.00 uur) 
Aalmoezenier b.d. René Heinrichs gaat voor in de zondagse viering in de Willibrord-
kapel in Domburg. 

■ Woensdag 27 augustus 2020 (14.00-16.00 uur) 
 Vergadering van het parochiebestuur in de pastorie in Vlissingen. 

2021 
■ 17 tot en met 24 januari 2021 
 Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. 
 
 
 

 
 

Zoek hem niet te ver, 
je medemens is vlakbij!! 



 

 

 

INFORMATIE H. MARIA PAROCHIE 
website: www.rkwalcheren.nl 

 

Openingstijden secretariaten 
Parochiekern Middelburg 
Dinsdag en donderdag 
09.30-11.30 uur  
Telefoon: 0118 - 612860 
Lombardstraat 1 
4331 AA  MIDDELBURG 
secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl 
 
 
Parochiekern Vlissingen 
Donderdag en 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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