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In 2021 gewijzigde aanvangstijden voor de zondagse 

vieringen in Middelburg en Vlissingen 

 

Om het mogelijk te maken  -nu en in de toekomst-  de pastores in het 

Samenwerkingsverband van de H. Maria Parochie Walcheren en de H. 

Pater Damiaanparochie maximaal te kunnen inzetten, moet er heel wat 

worden gepuzzeld.  

 

Binnen het kader van alle (toekomstige) veranderingen en besluiten die nu 

zijn genomen wordt daarom aandacht gevraags voor de veranderde 

aanvangstijden van de kerkdiensten in Vlissingen en Middelburg. 

 

Met ingang van 1 januari 2021 beginnen de vieringen in Vlissingen om 

9.30 uur en in Middelburg om 11.30 uur. 

 

 
 
 
 



 

Lezingen en overweging hierbij van de derde zondag van de 
Advent, b-jaar, 13 december 2010. 
E.L. Jesaja 61,1-2a.10-11 Antwoord Lc.1,46-54 T.L. 1 
Tess.5,16-24 Evangelie Johannes 1,6-8.19-28 

 
 
Tekst: René Heinrichs, aalmoezenier b.d. 
 
 
Beste lezers en lezeressen , 
 
We lezen alweer de teksten van de derde zondag van de Advent. Deze zondag wordt 
van oudsher ‘Gaudete’ genoemd. Verheug u. Wees maar alvast een beetje blij. De 
komst van de Heer, van Jezus, de zoon van God, de Mensenzoon, komt al dichter. 
Symbolisch zien we dat terug bijvoorbeeld aan de verandering van de kleur van het lint 
dat aan de Adventskrans hangt. De krans is gesloten, rond, dat wijst op dat God noch 
een begin noch einde kent. De vier kaarsen duiden op de vier weken van voorbereiding 
op die komst van Licht. En de linten van drie kaarsen zijn paars. De kleur die wijst op 
bezinning, meditatie, reflectie. Alleen de kleur van het derde lint is roze. Een kleur waar 
het licht al iets doorheen kleurt. Ook de voorganger draagt roze in zijn paramenten. 
 
Bij de lezingen valt de trouwe lezer iets op. Na de eerste lezing, weer genomen uit 
Jesaja vandaag die weer vertelt over de verandering die eraan komt voor vluchtelingen 
en ballingen, die verhaalt over die verandering die komt door de komende, reddende 
kracht van God, volgt nu geen psalm uit het Oude Testament als antwoord maar het 
beroemde aansprekende loflied van Maria, het Magnificat. Maria heeft zojuist gehoord 
dat zij uitgekozen is om de aardse moeder te worden van de zoon van God door de 
aartsengel Gabriël (bij die aankondiging stond de christelijke gemeenschap stil op 8 
december- de Aankondiging van Maria’s zwangerschap of de Geboorte van de Heer) 
en zij zingt haar vreugde uit over die keuze. Zij looft God en zingt over de grootsheid 
van God. De verandering komt eraan. Zij is nakende. Het directorium laat verzen 51 en 
52 weg om te lezen. Juist die verzen die wijzen op de trots van bepaalde mensen. God 
slaat de trots van de machtigen uit elkaar zingt Maria. Dat hoort ook bij het Magnificat. 
En dat is ook hard nodig in onze tijd waar leiders hooghartig trots hun waarheid 
verkondigen en niet meer reddend maar vernietigend aanwezig zijn in ons midden. 
Daarom vermeld ik die wel. 
 
En dan lezen we uit het H. Evangelie volgens Johannes. Het H. Evangelie wijst ook op 
de verandering die eraan komt. De mensen uit zijn tijd weten van die verandering en 
vragen Johannes het hemd van het lijf. “Wie ben jij als jij niet de Messias, niet het Licht, 
niet de Messias , niet de profeet bent?  Het evangelie wijst dan weer op de nederige 
houding van Johannes, de wegbereider. Hij laat zien dat hij noch Elia, de grote profeet 
uit het Oude testament die opeens weg was en niemand weet waarheen en die terug 
verwacht wordt door mensen uit de tijd van Johannes, noch de Messias, de Redder is 
waarop velen in de tijd van Jezus wachten en naar verlangen. Johannes wijst op 
degene die na hem komt. In alle nederigheid bereidt hij de weg van de Heer. Hij slecht 
de bergen, vult de dalen, maakt de wegen recht. Wij kunnen ons voor bereiden op Zijn 
komst door onze wegen recht te maken. En dat is de oproep aan ons allen vandaag. 
Niet menen dat we het allemaal bij het rechte eind hebben. Door onze kromme 
levenswandel eens onder de loep te nemen. En dat geldt voor allen, voor leiders 
evenzo goed als voor slaven. Voor de machtigen als wel voor de onmachtigen. Steeds 
weer moeten we beseffen dat wij mensen zijn en niet God of  Jezus zelf. De bisschop 
schrijft bisschoppelijke brieven, en de pastoor preekt, maar de evangelist zegt: Niet hij 
was het licht. 



 

Aan beleidsmakers in de kerk en parochie, aan religieuze schrijvers en dichters vraagt 
de evangelist: Wie bent u? En het antwoord moet zijn: Wij zelf zijn de Messias niet. Wij 
roepen in de woestijn, die plek van niet- zijn: Bereid een weg voor de Heer. Wij zijn 
maar richtingwijzers, meer niet. Ook ik! Johannes roept ons op ons te bezinnen op wat 
god van ons wil, maar allereerst of we open staan om God binnen te laten in ons leven. 
‘Midden onder U staat hij die u niet kent’. Om onze wegen recht te maken om juist die 
onbekende binnen te laten.  
 
Terug naar de eerste lezing. Het beeld van Hem dat de eerste lezing schetst is dat van 
iemand die aan armen een blijde boodschap brengt. Iemand die allen geneest die een 
gebroken hart hebben. Iemand die vrijheid geeft aan wie opgesloten zijn. Hij is iemand 
die geen priesterboord draagt of een zwart pak aan heeft; maar die een kleed van heil 
aan heeft; en zijn mantel is gerechtigheid. En dat moeten we allen zijn volgens God. 
Geen mens die op macht en behoud hiervan belust is. Zijn evangelie is: hartelijkheid 
brengen, warmte menselijkheid. Zijn evangelie is niet een gemeenschap te stichten van 
biddende mensen die elkaar links laten liggen, maar een gemeenschap van gelukkige 
mensen, die bidden waarin ieder naar zijn talenten en werk gewaardeerd wordt. Zijn 
evangelie is niet een kerk bij elkaar te houden waarin mensen elkaar de koppen inslaan 
vanwege dogma’s of machtsuitoefening maar een gemeenschap te stichten van 
mensen die elkaar de waarheid van liefde vertellen en voorleven. En daartoe heeft God 
ons allen uitgerust met eigen talenten: verstand, gevoel, scheppingskracht woord, zang, 
en beeld, rust van beleid maken bijvoorbeeld. 
 
Zo vraag ik me af of God nog wel een rol speelde bij de aanname van een motie van de 
Tweede Kamer een tweetal weken geleden voorgesteld door de PVV maar ondersteund 
door de VVD en het CDA waarin opgeroepen wordt om de redders van de vluchtelingen 
uit Afrika die dobberen op de Middellandse Zee strafrechtelijk te gaan vervolgen. De 
Groene Amsterdammer, een weekblad dat ik ook lees, kopte haar redactioneel 
commentaar dan ook met: Is Nederland nog wel barmhartig? 
 
Onze Paus zet zich met hart en ziel in voor de opvang van die vluchtelingen maar 
volgelingen van Jezus Christus die politiek actief zijn in Nederland willen de redders van 
die vluchtelingen strafrechtelijk aanpakken. Officieel beleid nu. Dat doet pijn om te lezen 
zeker nu in deze Adventstijd waarin we ook door Corona steeds weer opgeroepen 
worden om barmhartigheid te betonen, mensen te behoeden voor eenzaamheid, acties 
naar medemensen op te zetten. Geldt de barmhartigheid alleen mensen die binnen 
onze landsgrenzen wonen? Ik roep u dan ook op om verder te kijken dan alleen 
Nederland  en de mensen in Europa, Afrika, Azië en de Amerika’s niet te vergeten. 
Door onze geglobaliseerde wereld hebben velen van ons contacten in vele werelddelen. 
Velen hebben honger, zijn gevlucht, lijden kou. Laten we Licht brengen ook bij hen. 
 
 
 
 

 

 

Nieuwsbrief H. Maria Parochie 
 

Als eerste met het laatste nieuws! 
 

 
 



 

Genomen besluiten over de toekomst van de H. Maria 
Parochie Walcheren 

Deze week zijn enkele informatiebijeenkomsten gehouden over de ingrijpende 

besluiten en ontwikkelingen die van belang zijn voor de toekomst van de H. Maria 
Parochie Walcheren. Volgende week volgen nog twee informatieavonden. 
Verslagen van de deze week gehouden bijeenkomsten leest u vanaf pagina 5. 
 
Om de parochianen te informeren is op 15 oktober 2020 een extra editie uitgebracht 
van de digitale nieuwsbrief. Alle bij de kerk betrokken parochianen hebben een brief van 
het bestuur in oktober op hun huisadres ontvangen. 
De belangrijkste besluiten op een rijtje: 

• De samenwerking - na vele jaren van ontwikkelen - met de vastgoedontwikkelaar 

VG-D (Dekker) voor de herinrichting van de kerk in Vlissingen en de bouw van 

appartementen is beëindigd. Dit kerkgebouw zal worden afgestoten; 

• De kerk in Middelburg wordt aangewezen als hoofdkerk voor de H. Maria 

Parochie Walcheren; 

• De Onze Lieve Vrouwekerk en de pastorie worden herbestemd; 

• Het secretariaat van de parochiekern Vlissingen wordt verplaatst naar het 

kerkcentrum bij de Jacobskerk in het centrum van de stad; 

• Momenteel wordt intensief gezocht naar een geschikte andere kerkruimte voor 

de parochiekern Vlissingen, eventueel in de vorm van medegebruik met een 

ander kerkgenootschap; 

• Het secretariaat van de parochiekern Middelburg is tijdelijk verplaatst naar de 

dagkapel; 

• De voormalige pastorie aan de Lombartstraat in Middelburg wordt weer bestemd 

tot woonruimte voor een parochiepriester. De herinrichting is inmiddels 

begonnen; 

• Voor de kerk in Middelburg worden bouwkundige plannen ontwikkeld die 

gewenst zijn voor een eigentijds en toekomstbestendig parochiecentrum. Hierbij 

valt te denken aan: kantoorruimte, vergaderruimte, bibliotheek, spreekruimte, 

dagkapel, sanitaire voorzieningen, keuken, facilitaire ruimten voor o.m. 

reproductie, archief, opslag en andere werkzaamheden en de herinrichting van 

het liturgisch centrum; 

• Drie van de vier toeristenkerken worden gesloten. De Emmauskerk van Dishoek 

wordt meer geïntegreerd in de parochiekern Vlissingen. Voor de kerken in 

Domburg en Zoutelande worden andere bestemmingen gezocht. De kerk in 

Vrouwenpolder wordt ontmanteld en de erfpachtovereenkomst met 

Staatsbosbeheer beëindigd; 

• De kerkelijke vieringen blijven gehandhaafd op zondagmorgen; 

• Al met ingang van 1 januari 2021 beginnen de zondagse vieringen in Vlissingen 

om 9.30 uur en in Middelburg om 11.30 uur. 

 



 

Veel emoties, een beetje begrip bij toeristenkerken 

Vicevoorzitter Ruud Louwes leidde de bijeenkomst in door te doen openen met 

gebed, uitgesproken door penningmeester Benedict Hamans. Een gebed waarin 
gevraagd werd om steun bij te lijden pijn. 
 
 
Tekst: René Heinrichs, toeristenpastor en aalmoezenier b.d. 
 
 
Louwes opende door te wijzen op de financiële noodsituatie waarin de kerken op 
Walcheren terecht zijn gekomen. Ook werd gewezen op de cursus voor beginnende 
kerkbesturen die het kerkbestuur had gevolgd bij het bisdom. De bisschop kiest voor 
mensen in plaats van stenen. Het kerkbestuur neemt zijn taken serieus en heeft 
derhalve een plan ontwikkeld. Dat plan werd vervolgens verduidelijkt aan de hand van 
een aantal diabeelden. 
 
Sheet 1 
De Missionaire opdracht. Visioen en visie voor Walcheren. Het gaat hierbij vooral om 
het leerling van Jezus zijn. Daartoe moeten er keuzes worden gemaakt op Walcheren. 
Er wordt gestreefd naar minder maar wel geïnspireerde kernen. Wat maakt dat mensen 
de boodschap van Jezus zoeken? ( Interessante vraag maar daar ging het gesprek 
vervolgens niet over!) Op Walcheren zijn de kerken naar binnen gekeerd. Gestreefd 
wordt ernaar dat de kerk naar buiten treedt (dit gaf me hoop op een pastoraal-
theologische benadering van kerkopbouw. Helaas kwam daar verder niets van in de 
presentatie naar voren. Het ging om voorwaarden hiertoe volgens mij). Er moet zelfs 
out of the box orden gedacht meldde Ruud Louwes. Vervolgens gaf hij het stokje door 
aan penningmeester Benedict Hamans. 
 
Sheet 2 
Op de tweede sheet van de presentatie lazen we: Er is sprake van 6 eilanden op 
Walcheren. 4 Toeristenkerken, een Kerk te Vlissingen en een kerk te Middelburg. Deze 
eilanden zouden moeten toegroeien naar een eenheid. Ieder werkt nu voor zich maar 
het zou een gemeenschap van gelovigen moeten worden. 
Ze zouden elkaar moeten versterken. Waarom zouden mensen van Domburg 
bijvoorbeeld niet naar Middelburg naar de kerk gaan was een vraag en een visioen van 
het Kerkbestuur? (mijn antwoord: omdat de kerk lokaal verankerd is. Onze kerk is 
ingedeeld in stukjes grond waarop de pastoor de baas is. En mensen zijn daar sinds 
1854 aan gewend geraakt. Miljoenen mensen die voor ons geleefd hebben, hebben 
geïnvesteerd in lokale kerken! Het is ons zo overgedragen dus! Dit is het door de clerus 
aan ons overgedragen kerkbeeld. Vooral sacramentele liturgie in de plaatselijke kerk. 
Daarom! En het Tweede Vaticaans concilie benadrukt het aspect van de lokale kerk 
waar liturgie gevierd wordt in eigen taal met eigen culturele vormgeving. Zeker vanaf die 
tijd, maar ook al daarvoor bij bijvoorbeeld de oprichting van de Toeristenkerken, hebben 
kerken ook op Walcheren daar vorm aan gegeven. R.H.) 
 
De penningmeester vervolgde met financiële plaatjes en maakte zo inzichtelijk dat de 
financiën er slecht voor staan en dat bij ongewijzigd beleid tot 2030 zelfs een verlies 
van 6 ton euro ontstaat. Uitgangspunt is ook dat mensen voor stenen gaan. We hebben 
te maken met een enorme terugloop van gewijde voorgangers. Er moet dus worden 
ingegrepen. Voor mij samenvattend: vanuit het bisdom, en landelijk, wordt een 
project ‘de Missionaire kerk’ gestart en de terugloop van de priesters en de 
financiën noodzaken een transitie. 



 

Sheet 3. 
Derhalve voor de toeristenkerken op Walcheren: 

1. De Toeristenkerken vormen een integraal onderdeel van de missionaire 
parochie. Ze zijn complementair. 

2. Het pastoresteam is verantwoordelijk voor voorgangers en liturgie. (zo ver ik 
weet is dat altijd zo geweest maar vanwege pastoresgebrek waren de 
verantwoordelijke pastoors erg blij met het zorgen voor voorgangers door de 
afzonderlijke kerken apart. Zowel pastoor De Maat als pastoor Van Hees hebben 
de Toeristenkerken vaker bedankt voor de verzorging van de liturgie. Ze waren 
heel blij met het verloop van de vieringen aldaar. Liturgieboekjes en teksten ter 
voorbereiding van de liturgie kwamen steeds vanaf het parochiesecretariaat! 
Uitspraken over te autonoom geworden Toeristenkerkerken zijn dan ook niet op 
zijn plaats want steeds werd in overleg met de pastoor gezocht naar invulling 
omdat de eigen pastores het niet konden behappen. R.H. 

3. Een Toeristenkerk (Dishoek) blijft open. Drie andere gaan dicht. ( deze kwam 
binnen bij de aanwezigen! En deed heel veel pijn!) 

4. Onderscheid van gebouwen en onderscheidend vieren. Er komt een open kerk 
aan het strand. 

5. Gedacht wordt aan een centrum voor Jeugd en Gezin zoals het 
Franciscuscentrum in Bovendonk. (mij is niet duidelijk of dit centrum nieuw 
opgericht wordt of dat het Franciscuscentrum gebruik gaat maken van de kerk in 
Dishoek?) 
Daarom is de keuze gevallen op de kerk van Dishoek als enige toperistenkerk 
die open blijft. De andere kerken worden of vervreemd (Zoutelande en 
Vrouwenpolder) of herbestemd (Domburg) Dishoek blijft omdat: 
1. Hier in de open lucht gevierd kan worden. De kerk heeft voldoende 

parkeerruimte; 
2. Hier alternatieve vieringen gehouden kunnen worden voor de parochiekern 

Vlissingen. 
 
Bidbookprocedure 
Er komt een onderzoek naar behoud van een kleine devotiekapel in de Onze Lieve 
Vrouwekerk. En er wordt gezocht naar een alternatieve vier- en ontmoetingsruimte voor 
de gelovigen van Vlissingen. Die is niet gevonden bij andere kerkgenootschappen. En 
dat deed pijn bij het kerkbestuur. Wel bij uitvaartonderneming Overtoom Groen. 
Er is gezocht naar alternatieve ruimte voor secretariaat en vergaderingen. Die is 
gevonden in de Sint Jacobskerk in Vlissingen, eigendom van de PKN. 
 
Het bestuur is vast besloten deze lijn voort te zetten. Staat wel open voor overleg 
en ideeën van de aanwezigen. 
 
Jeugd- en gezinsvieringen 
De eerste vraag vanuit de aanwezigen ging over waar de jongeren vandaan moeten 
komen in het kader van jeugd- en gezinsvieringen. Daar is veel hoop op, maar nog 
geen concrete plannen. Gewezen werd op het Franciscuscentrum. 
 
Een volgende vraag ging over het tekort aan voorgangers. De indruk werd gewekt dat 
het hierbij met name gaat over gewijde priesters. Andere voorgangers, toegewijde 
mensen, pastorale werkers lijken in het beeld van het kerkbestuur wel geduld en 
toegelaten te worden, maar dan ook alleen maar omdat er een tekort aan priesters is. 
Een vragenstelster zag graag een gelijkwaardigheid tussen beide soorten voorgangers. 
,,De inzet van de voorgangers in de toeristenkerken werd zeker gewaardeerd’’, zei 
vicevoorzitter Ruud Louwes. Ook in de toekomst kunnen zij nog een rol spelen, maar 
dan bij andersoortige vieringen dan de H. Missen. (Eigen commentaar: sacramentaliteit 
zit hem niet in de gewijde handen en in de 7 sacramenten alleen. Overal waar God en 



 

Jesus doorklinkt in woord, symbool en handeling van ieder mens wordt er sacramenteel 
gehandeld. We mogen zeker spreken dat in die 7 bijzondere momenten god en Jezus 
zeker doorklinken, maar we mogen sacramentaliteit niet beperken tot deze 7. Dit is 
slechts een zaak van kerkorde maar Jezus is meer dan zijn onderscheiden kerken! 
R.H.) 
 
Weer een andere vraag naar wat er eigenlijk achter dit hele plan zit als je in 
ogenschouw neemt dat de Toeristenkerken hun broek zelf ophouden en dat die kerken 
veel mensen trekken. Dat die kerken gezond zijn. Weer werd gewezen op de financiële 
nood in de toekomst vanuit de penningmeester. 
 
Het viel de afgevaardigden zwaar om deze boodschap van sluiting te accepteren. 
Het riep ook emotie op. Velen hebben immers in het verleden bijgedragen aan de 
opbouw en instandhouding van die kerken. De penningmeester wees op de 
bijdragen die in de grote stenen kerken door mensen in Vlissingen en Middelburg 
is gestoken maar ook op de emotionele binding hiermee jarenlang. Maar toch…. 
 
Natuurlijk was er begrip voor de financiële zorgen maar de aanpak werd niet gedragen 
door de aanwezige vertegenwoordigers van de Toeristenkerken. Er kwam zelfs al een 
crowdfundingsactie ter sprake om de kerk van Domburg te behouden (en die heeft naar 
mijn mening alle kans van slagen. R.H.) en dat die mensen contact gingen zoeken met 
de bisschop. De reactie van de penningmeester was, dat die mensen vooral contact 
moesten zoeken met het bisdom. Er was veel emotie natuurlijk maar ook 
verstandelijke afweging. 
De vicevoorzitter zei dat het kerkbestuur open staat voor overleg. Na de eerste 
informatieronde volgt er nog een tweede. Dat zal plaatsvinden in de derde week van 
januari 2021. Op de vraag wat dit alles betekent voor het komende seizoen werden de 
leden van de Toeristenkerken verzocht alle voorbereidingen voor het komende seizoen 
door te laten gaan en het komende seizoen als vanouds in te vullen. 
 
De bijeenkomst werd op verzoek van Gon Joosten besloten met een Onze Vader 
en een Wees gegroet. Helemaal tot slot klonk de wens om elkaar te blijven 
bemoedigen in deze donkere dagen en om het Licht dat komt met Kerstmis te 
laten schijnen in onze harten en gezinnen. Zalig Kerstfeest en een Zalig 2021. 
 
Kort aanvullend commentaar 
We zitten in Nederland in een missionaire situatie. Dat betekent dat we moeten 
erkennen dat geloofsleven niet alleen bestaat uit de 7 sacramenten die voorbehouden 
zijn aan de priester en de diaken ( slechts 3). Geloofsleven zal op vele andere manieren 
gestalte moeten gaan krijgen. Huiskerken -daarmee is al geëxperimenteerd in deze 
Coronatijden- zie youtubefilmpjes zouden kansen moeten krijgen. H. Missen voor 
grotere groepen slechts een maal per maand. Vrijwilligers zullen dan veel meer werk 
kunnen doen aan diaconie, koinonie, catechese en liturgie, de vier dimensies van 
geloofsleven. Er kan een heel rijk geloofsleven opbloeien als we vele talenten gaan 
aanspreken en verantwoordelijk gaan maken. In plaats van centraliseren 
decentraliseren, groeien naar een erg gedecentraliseerde kerk. Laat de H. Geest zijn 
werk doen. 
 
Opgetekend door drs. R. Heinrichs, emeritus aalmoezenier. (En emeriti hebben geen 
zending van de bisschop nodig! Zij kunnen blijven werken als voorheen ten dienste van 
de kerk. Dat ik als emeritus beschouwd wordt komt uit de mond van voormalig vicaris 
Schoenmaker in 2006 toen ik vroeg om een zending!) 



 

Vlissingse vrijwilligers diep bedroefd over sluiting Onze 
Lieve Vrouwekerk 

Afgelopen dinsdag avond heb ik de bijeenkomst bijgewoond in de Onze Lieve 

Vrouwekerk om te luisteren naar de toekomstplannen in heel veel facetten wat 
betreft onze kerk tussen nu en de komende 10 jaar. Naast nog 14 andere 
aanwezige leden van diverse werkgroepen, vertegenwoordigde ik de Werkgroep 
Leven met Verlies. Toepasselijk? Of frappant? 
 
 
Tekst: Jeannette Vrancken 
 
 
In onze kerk (een beeldbepalend gebouw voor de stad Vlissingen) zullen waarschijnlijk 
in de toekomst woningen gebouwd gaan worden met daarnaast nog een kleine ruimte 
voor een devotiekapel. Maar meer ook niet! Wel blijven wij in Vlissingen vieren 
weliswaar op een andere plek. 
 
Er is onderzoek gedaan naar alternatieve plekken. Echter er is momenteel geen enkele 
kerk die ons op zondagochtend ruimte kan bieden om te vieren. Na lang zoeken heeft 
het bestuur uiteindelijk (volgens hen naar hun idee en gevoel) een plek gevonden voor 
de zondagviering en die als het ware ‘katholiek ademt’, namelijk in het rouwcentrum van 
Overtoom Groen aan de Van Dishoeckstraat. Een vaste locatie om te vieren. Dit is tot 
nu toe het enige alternatief en het bestuur vroeg zich af wat wij daar van zouden vinden. 
Zelf voelden zij zich heel welkom daar. 
 
De ‘Vierplek’ bij Overtoom Groen kwam ‘aardig’ binnen! Voor mij is Overtoom Groen 
een rouwcentrum, waar ik alleen kom als ik van een dierbaar persoon afscheid ga 
nemen. Helaas kan ik dit nog niet anders zien. Wellicht moet ik nog wennen aan dat 
idee, maar een kerkgebouw is toch wel heel wat anders. 
 
Er zijn nog heel wat vragen 
Zoals: moet iedere zondagmorgen de ruimte ingericht worden om er, net als in 
Zorgcentrum Ter Reede, een kerk van te maken en daarna ook weer opgeruimd? Uit 
ervaring weet ik dat dit een flinke klus is. Bovendien staat er geen orgel. 
 
Een vraag: ,,hoe is het met de parkeermogelijkheden? Ik kan dit niet belopen en kan 
niet meer fietsen, hoe kom ik daar? Is dit het begin van het einde? Het is allemaal niet 
ideaal.’’ 
 
De volgende vragen komen nu, de afgelopen dagen, bij mij op. 
Wordt er in dat rouwcentrum dan ook gedoopt en getrouwd vraag ik mijzelf nu af? Zelf 
zou ik niet in die ruimte willen trouwen. Er zijn mooiere plekken. Of moet je dan naar 
Middelburg voor rouwen en trouwen met als gevolg dat je (omdat je niet in je 
parochiekern viert) extra gaat betalen? Hoe gaat het met de parochiebijdragen voor 
Vlissingen überhaupt? En je wil je kind toch niet dopen in een uitvaartcentrum? 
 
In verband met slechte bereikbaarheid voor parochianen stelt het bestuur voor om een 
vervoersdienst op te zetten. Waar haal je de chauffeurs vandaan? In Middelburg is voor 
de buurtbus niet één vrijwilliger gevonden! 
Ondertussen wordt nog uitgekeken naar mogelijke alternatieve ruimten of gebouwen, 
die zich wellicht ineens kunnen voordoen. Besef, dat het verplaatsen om te vieren naar 
een andere locatie zeer ingrijpend blijft! Jaren geleden is het al geopperd: nieuwbouw 
op de ‘reliboulevard’. 



 

Verder werd er geopperd om vanaf mei gebruik te maken van de Strandkerk in Dishoek. 
Wel, dat is ook niet naast de deur en zo'n vervoersdienst zal hoop ik dan ook voor ritjes 
naar de toeristenkerk worden georganiseerd. Verder denk ik dat er dan heel  veel 
dekentjes in de strandkerk moeten liggen voor de ouderen. Een van de aanwezigen 
opperde om een dak te plaatsen op de toeristenkerk. Maar dat was geen goed idee. 
 
In Middelburg, de parochiekerk, zal men blijven vieren in de Petrus en Paulus kerk. Er 
zal na een interne verbouwing nog ongeveer plek blijven voor ongeveer 150 
parochianen. Ria Mangnus gaf aan dat het voor iedereen een pijnlijk proces is. Laten 
wij bij elkaar blijven en vasthouden, daar worden wij sterker door. 
 
Leo Spekckens vroeg zich af of onze zorg ook al was uitgesproken bij de Raad van 
Kerken. Zouden die niet actief mee kunnen denken? Marja Dobbelaer gaf aan dat het 
geen zin heeft om terug te kijken. Wij moeten de knop omzetten! 
 
Secretaris Jac van Damme stelde, dat hij ook de moeilijke tijd van de sluiting van de 
kerk in West Souburg had meegemaakt, maar zo ook andere parochianen met het 
gebouw Open Hof. Nu dus de Onze Lieve Vrouwekerk. Vervolgens zei hij: ,,we zullen 
en moeten vooruit. Terugkieken daar schiet je niets mee op. We zullen en moeten een 
grote sprong nemen om te vieren. De ideale plek is er niet en wij zullen en moeten 
genoegen nemen met wat wel kan. Andere kerken zullen er ook mee te maken krijgen. 
Ik blijf er op hopen dat het goed komt. Bestuurslid Paul Stok: het is geen ideale 
oplossing, maar we zullen compromissen moeten sluiten. Ruud Louwes tenslotte: ,,het 
bestuur blijft informeren en zoeken naar een mogelijke andere locatie, wij moeten elkaar 
vast blijven houden en zo elkaar sterker maken.‘’ 
 
 
 
 

 



 

Toekomst, visioen en visie 

Woensdagavond werden door vrijwilligers van de HH. Petrus- en Pauluskerrk in 

Middelburg door het bestuur geïnformeerd over de toekomstige ontwikkelingen 
binnen de H. Maria Parochie Walcheren. 
 
 
Tekst: Han Bleyenbergh 
 
 
Bendict Hamans, penningmeester, opende de bijeenkomst met gebed en vraagt de 
Heer om inspiratie voor deze avond. In 2020 is een belangrijk deel van het 
parochiestuur vernieuwd. In korte tijd zijn zeer ingrijpende besluiten genomen. Het 
bestuur heeft voor de veranderingen drie trefwoorden gekozen: toekomst, visioen en 
visie. 
 

De Missionaire Parochie is in 2019 in het bisdom van start gegaan. Dat houdt in: 

leerlingen van Jezus zijn en maken. Leerling zijn van Jezus betekent: Zijn boodschap 

uitdragen en jonge mensen aan ons binden. Hoe doen we dat? Met handen, voeten, 

mond en ogen. Hij heef recent deelgenomen aan de besturencursus van het bisdom 

voor nieuwe bestuursleden. Tijdens deze cursus heeft de bisschop zijn 

beleidsopvattingen ten aanzien van de toekomst tijdens meerdere bijeenkomsten- naar 

voren gebracht. Die hebben ook voor onze parochie grote consequenties. 

In deze veranderende kerkvisie zal het bestuur de financiën op orde moeten krijgen. De 

verwachtingen zijn momenteel niet rooskleurig. Het bestuur heeft de balans opgemaakt 

over de voorbije 10 jaar en de blik vooruitgeworpen naar de komende 10 jaar. 

De parochie bestaat nu uit twee parochiekernen en vier toeristenkerken die als vrij 

zelfstandig eenheden functioneren. In de ogen van het bestuur zijn dit zes afzonderlijke 

gemeenschappen, zes ’eilanden’, die elk mooie dingen realiseren, maar niet samen 

kerk zijn. Naast de zes kerkgebouwen zijn er ook nog twee (voormalige) pastorieën. Al 

deze gebouwen zijn een grote last voor de parochie. 

 

De financiën laten een verontrustend beeld zien. In 2019 waren de lasten en de 

inkomsten ongeveer gelijk. De jaren daarvoor zijn de tekorten aangevuld uit de 

reserves. Voor de komende jaren wordt een toenemend tekort verwacht. Hiervoor moet 

een beroep worden gedaan op de reserves die de parochie nog heeft, maar over tien 

jaar zijn deze met het huidige beleid volledig uitgeput. Het tekort loop dan op tot ca. 1 

ton op jaarbasis. In dit plaatje is geen rekening gehouden met achterstallig en groot 

onderhoud aan de gebouwen, vernieuwing van de installaties, treffen van 

energiemaatregelen en vervullen van bouwkundige wensen. Wel is rekening gehouden 

met de vermindering van het kerkbezoek (collectegelden), de terugloop van 

parochiebijdragen (parochiefonds) en een laag rendement op de reserves. 

Het aantal parochianen en het aantal kerkbezoekers daalt voortdurend. Het kerkbestuur 

verwacht dat na de coronacrisis minder mensen terug zullen keren in de kerk.  De 

installaties zoals verwarmingen moeten hoognodig worden vernieuwd. Het aantal 

beschikbare pastores neemt af. Ook het aantal vrijwilligers verminderd deels door 

vergrijzing en deels als gevolg van de coronacrisis. 

 

Het bestuur streeft daarom  -ook met het oog op de Missionaire Parochie-  naar minder 

plekken voor vieringen, meer samenwerking en daardoor meer inspiratie vanuit de 

parochie als geheel. Om de onderhoudslast te verminderen zal het aantal gebouwen 

drastisch worden verminderd. 



 

Missionair gericht geloofsleven 

Voor de toekomst wil het bestuur af van zelfstandig werkende eenheden dus geen 

’eilanden’ meer. De kerk in Middelburg zal worden aangewezen als hoofdkerk van de 

parochie. Er wordt ingezet op een financieel en personeel stabiele eenheid. Inhoud 

wordt gegeven aan een missionair gericht geloofsleven met de daarvoor passende 

accommodaties en ruimten, zodat ook buiten de vieringen mensen elkaar kunnen 

ontmoeten en actief kunnen zijn. Op deze wijze kan meer en beter met elkaar en met 

anderen worden gesproken over de boodschap van het Evangelie, de inhoud van ons 

geloof. Om dat allemaal mogelijk te maken heeft het bestuur een aantal ingrijpende 

besluiten genomen. Dat zal onvermijdelijk pijn doen. Voor de parochiekern Vlissingen 

en de toeristenkerken zijn de ingrepen en de pijn het grootst. 

 

 
Bijeenkomst met vrijwilligers in Middelburg. Vicevoorzitter Ruud Louwes licht een dia toe. 

Foto: Han Bleyenbergh 

 

Voor het aanpassen van de kerk in Middelburg heeft het bestuur zich uitgesproken voor 

een plan van inbreiding. De kerk zal anders worden ingericht, met sacrale ruimten en 

multifunctionele ruimten. De pastorie krijgt - na 25 jaar - de oorspronkelijke bestemming 

van woonruimte terug. Om ideeën op te doen zijn de kerken van Hoogerheide, Heerle, 

Oostburg en Fijnaart bezocht. Deze kerken zijn al enige tijd geleden aangepast aan de 

huidige wensen. Van deze inspirerende bezoeken brengt Louwes verslag uit en laat 

enkele plaatsjes zien. 

 

Ruud Louwes gaat daarna in op de gevolgen van de genomen besluiten voor 

Vlissingen, Middelburg en de vier toeristenkerken.  

 

In Vlissingen is samen met de gemeente en met VG-D (Dekker) lang gewerkt aan de 

plannen voor het verkleinen en herinrichten van de Onze Lieve Vrouwekerk en de 

realisering van appartementen. Bij de laatste doorrekening is helaas gebleken dat bij 

voortzetting van de plannen het risico te groot is. Doorgaan met dit avontuur is daarom 

niet verantwoord. VG-D was wel bereid om het gebouwencomplex in Vlissingen van het 

kerkbestuur over te nemen, maar bood daarvoor een te laag bedrag. 



 

Een onafhankelijk taxateur  -met goede recensies-  berekende een aanmerkelijk hogere 

dagwaarde voor het complex. Op basis van het te grote verschil zijn partijen daarom uit 

elkaar gegaan. 

 

Op dit moment wordt een bidbook (projectvoorstel) opgesteld om een geïnteresseerde 

partij te vinden voor de herontwikkeling van de Onze Lieve Vrouwekerk en de pastorie. 

Daarin wordt dan als mogelijke optie opgenomen: het realiseren van een devotiekapel. 

Het bestuur heeft inmiddels  -zonder resultaat- gezocht naar een andere kerkruimte. 

Omdat de vieringen op zondagochtend gehandhaafd blijven en omdat sommige kerken 

wat betreft hun geloofsvisie te ver van ons af staan zijn er in Vlissingen geen 

mogelijkheden. Voor zaterdagavond zijn die er mogelijk wel. Tot nu toe is er nog één 

optie overgebleven: de aula van het uitvaartcentrum Overtoom-Groen in de van 

Dishoeckstraat. Een oproep wordt gedaan aan de parochianen om te blijven 

meedenken en zoeken. 

 

Het secretariaat van de parochiekern Vlissingen zal verhuizen naar het kerkcentrum 

van de PKN in het stadscentrum, naast de Grote-of Sint Jacobskerk.  

 

Van de toeristenkerken zal alleen de Emmauskerk in Dishoek op termijn in gebruik 

blijven. Deze kerk ligt dicht bij Vlissingen en kan dan in de zomermaanden dienstdoen 

voor de parochiekern van Vlissingen. 

 

De kerk in Vrouwenpolder zal worden ontmanteld. De erfpachtovereenkomst met het 

Staatsbosbeheer wordt beëindigd. Voor Domburg zal in overleg met de gemeente 

Veere worden gezocht naar een andere functie. Voor de kerk van Zoutelande wordt 

eveneens in overleg met de gemeente Veere gezocht naar mogelijkheden voor 

herbestemming. 

 

In de kerk van Middelburg zullen inwendig ingrijpende aanpassingen plaatsvinden zodat 

er kantoorruimte, vergaderruimte, spreekkamers, werkruimten, sanitaire voorzieningen, 

een keuken, facilitaire voorzieningen en een Maria- of dagkapel komt. De kerkruimte 

wordt dan kleiner en het liturgisch centrum wordt aangepast. 

 

Optimale bediening beide parochies 
Tot slot is medegedeeld dat al met ingang van 1 januari 2021 de aanvangstijden 
van de vieringen op zondag voor Vlissingen zijn vastgesteld op 9.30 uur en voor 
Middelburg op 11.30 uur. Deze tijden passen het beste in het totaal rooster voor 
de vieringen binnen het Samenwerkingsverband boven de Schelde en bieden 
daardoor optimale mogelijkheden om de pastores die in dienst zijn van de beide 
parochies  -H. Maria Parochie Walcheren en H. Pater Damiaanparochie-  optimaal 
en maximaal te kunnen inzetten. 
 
 

 

Wij kijken uit naar uw reacties op deze 3 artikelen. 

Stuur uw mail a.u.b. naar: rkwalcheren@zeelandnet.nl 

In de volgende nieuwsbrief leest u alle reacties! 

 

 

mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 

Kerstvieringen in onze kerken 

We hebben voor u, met medewerking van en dank aan Plonie Paree, een 

handzaam overzicht samengesteld met alle vieringen in alle kerken op Walcheren 

tijdens de Kerstdagen 2020. Bovendien hebben we enkele vieringen verwerkt, die 

via de televisie gevolgd kunnen worden. 

 

 

Tekst en foto’s: © Peter Vrancken 

 

 

Voor alle vieringen zijn de bekende Coronaregels van toepassing. Dat betekent dus dat 

maximaal dertig kerkgangers (exclusief personeel) worden toegelaten, dat u zich onder 

vooraf en telefonisch via het secretariaat moet aanmelden, dat het dragen van een 

niet-medisch mondkapje verplicht is binnen de kerk (tenzij u vanwege medische 

redenen geen mondkapje kunt dragen en verder wanneer u op uw plaats bent) en dat u 

uw handen bij binnenkomst en vertrek alsmede bij het in ontvangst nemen van de 

communie moet desinfecteren. Uiteraard geldt in alle kerken, dat altijd de gebruikelijke 

afstand van 1,5 meter aangehouden moet worden. Dit geldt echter niet voor personen 

uit één huishouden! 

 

Aanmelden 

De telefoonnummers van de secretariaten vindt u op de laatste pagina van iedere 

nieuwsbrief. Parochianen die de kerstviering in de Sint Willibrordkapel in Domburg 

willen bijwonen, moeten zich tevoren per e-mail aanmelden via het e-mailadres 

wkgr.domburg@rkwalcheren.nl. 

 

Advies 

Indien het maximaal aantal toegestane kerkgangers is bereikt, kunt u wellicht proberen 

te reserveren in een andere kerk. 

 

Vieringen volgen via televisie 

U kunt natuurlijk ook de wekelijkse eucharistieviering op televisie volgen. Iedere zondag 

wordt deze vanaf 10.00 uur uitgezonden door de KRO-NCRV op NPO2. Daaraan vooraf 

gaat vanaf 09.50 uur het wekelijkse geloofsgesprek van Leo Fijen. 

 

Via www.kerkdienstgemist.nl kunt u ook de volgende vieringen in Zeeland volgen: 

Vrijdag 25 december (eerste kerstdag) 

09.00 uur, woord- en communieviering in ’s Heerenhoek. Voorganger is pastor Wiel 

Hacking; 

11.00 uur: eucharistieviering in de H. Maria Magdalenakerk in Goes, voorganger is 

emeritus-pastoor Ton Brooymans. 

Zaterdag 26 december (tweede kerstdag) 

10.00 uur: eucharistieviering in de H. Maria Magdalenakerk in Goes, voorganger: pater 

Thaddy de Deckere MMH. 
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Vieringen rond de kerstdagen op Walcheren 

 
DOMBURG 

SINT WILLIBRORDUSKAPEL 

 

 

 

 

 

Vrijdag 25 december, eerste Kerstdag 

10.00 uur 

Kerstviering 

Voorganger: aalmoezenier b.d. René 

Heinrichs 

Vooraf aanmelden per e-mail: 

wkgr.domburg@rkwalcheren.nl.

MIDDELBURG 

HH. Petrus- en Pauluskerk 

 

 

Donderdag 24 december, Kerstavond 

21.00 uur 

Eucharistieviering 

Voorganger: pater Thaddy de Deckere 

MHM 

 

Vrijdag 25 december, eerste Kerstdag 

10.00 uur 

Eucharistieviering 

Voorganger: pater Thaddy de Deckere 

MHM

 

 

VLISSINGEN 

Onze Lieve Vrouwekerk 

 

 

 

 

Donderdag 24 december, Kerstavond 

21.00 uur 

Eucharistieviering 

Voorganger: em. Pastoor Paul de Maat 

 

Vrijdag 25 december, eerste Kerstdag 

10.00 uur 

Kerstviering 

Voorganger: pastor Ria Mangnus
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Nieuwe downloads op website Vierkerstmis.nl: gratis boek, 
kerstkaart en meer 

De website Vierkerstmis.nl is aangevuld met onder meer enkele nieuwe 

downloads. Zo kunnen bezoekers nu een gratis ontwerp downloaden voor een 
kerstkaart in de huisstijl van Vier Kerstmis (afbeelding). Met de oproep Vier 
Kerstmis nodigen de Nederlandse Bisschoppen iedereen uit om ondanks Covid-
19 toch Kerstmis mee te vieren, als er geen plek is in de kerk, dan thuis in eigen 
kring. 
 

 
Verstuur een kerstkaart 
De Vier Kerstmis-kerstkaart die beschikbaar is als download, is printbaar op bijvoor-
beeld fotopapier. Er blijft ruimte over om een eigen, handgeschreven tekst toe te 
voegen aan de binnenzijde als de kaart gevouwen is.  De kerstkaart wordt daarnaast 
ook als drukbestandje aangeboden voor degenen die er zelf meerdere willen laten 
drukken. In deze tijd van Covid-19, met alle beperkingen op het gebied van familie- en 
vriendenbezoek, is het krijgen van een kerstkaart een lichtpunt. Versturen dus! 
 
Bestseller als download 
Verder wordt bezoekers van Vierkerstmis.nl gratis het boekje Van Allerheiligen tot 
Kerstmis aangeboden. Deze recente bestseller van uitgeverij Adveniat is door uitgever 
Leo Fijen voor dit doel beschikbaar gesteld. Het is een boekje voor iedereen die in de 
Advent toe wil bidden naar Kerstmis. Met bijdragen van onder anderen mgr. J. 
Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam, vicaris Paul Verbeek, Herman Finkers, 
Anselm Grün en Antoine Bodar. 
 
 
 



 

 
#Nietalleen kaarsje 
Ook is een link toegevoegd naar de decemberactie van #NietAlleen. Dit platform is 
interkerkelijk opgezet in de eerste maanden van de Covid-19 pandemie als online plek 
waar mensen hulp kunnen aanbieden maar ook kunnen vragen. Voor de maand 
december is er de campagne: ‘Je hoeft het #Nietalleen te doen!’. Onderdeel daarvan is 
het uitdelen van een  #Nietalleen kaars of kaartje. Dat werkt dan als volgt: 

• Bezoek iemand in je omgeving en laat weten dat je er voor die persoon bent. 
Neem een kaarsje mee – een mooie herinnering voor degene die je bezoekt 
én een symbool van licht en hoop. 

• Maak er een #Nietalleen kaarsje van met een kaarswikkel en/of kaartje. Te 
bestellen of uit te printen via de site van #Nietalleen. 

• Vraag of degenen die je bezoekt de kaars elke avond achter hun raam willen 
branden als teken van verbonden zijn (en doe dat zelf ook!) 

Ga naar www.vierkerstmis.nl voor alle downloads en links. 

Bron: rkkerk.nl; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken 

 

 

Lezers schrijven 

Met veel genoegen lees ik de nieuwsbrieven, die wekelijks uitblinken met mooie 

(nieuws)verhalen en vooral de waardevolle overweging van aalmoezenier Heinrichs. In 
de nieuwsbrief van afgelopen vrijdag zat letterlijk en figuurlijk muziek. Wat een mooie 
verrassing. Ga zo door! Tenslotte: hulde voor het prachtige werk van iedereen die 
betrokken is bij de kaartenactie in Ter Reede en Scheldehof. Ik weet van nabij, dat dit 
enorm wordt gewaardeerd door de bewoners van de zorgcentra, die het in deze tijd 
door de bezoekbeperkingen al zo moeilijk hebben. 
 
Bert Jansen 
 

 
 

Lief en leed 

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

Overleden 

Liduina Eugenie Marie Dorothee (Eugenie) van Thiel-Jansen op 1 december 1920 

 

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! 

 



 

Wij een nieuwe adverteerder, u een boek naar keuze 

Wanneer u bij ons een nieuwe adverteerder voor het gehele jaar 2021 

aanbrengt, ontvangt u van onze redactie, zo lang de voorraad strekt, een boek 

naar keuze: 

 

1. Gedreven leven, reflecties op een levensverhaal van Jan W. Scheffers (302 pag.) 

2. Het roggepaadje, wandeling door mijn leven van Martine Buitink (76 pagina’s). 

 

Stuur uw reactie naar: hamaas@kpnmail.nl en vermeld daarin welk boek u van 

ons wilt ontvangen als blijk van waardering. 

 
 

Voor alle knutselaars: maak je eigen kerststal 

Via de onderstaande link naar het Sint Franciscuscentrum kun je in deze 

donkere dagen voor kerst je eigen kerststalletje maken. Plak de link in je browser 
en ga aan de slag! 
 
https://sintfranciscuscentrum.nl/sites/default/files/Knutselvel%20Kerst:Advent2019.2.pdf 
 

 
En als je dan klaar bent,  maak je er een foto van en stuur je deze naar de redactie 
van deze nieuwsbrief. In de kersteditie die op 24 december verschijnt, staat jouw 
handenarbeid dan ook afgebeeld! Ons e-mailadres: rkwalcheren@zeelandnet.nl 
 
 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

rkwalcheren@zeelandnet.nl 
 

mailto:hamaas@kpnmail.nl
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Oproep 

In de Kersteditie van deze nieuwsbrief, die op 24 december verschijnt, willen we 

graag een verzameling tonen van de kerstversieringen bij u thuis. Inmiddels heeft 
een aantal parochianen de woning al in kerstsfeer gebracht gezien de vele en 
vooral mooie inzendingen. 
 
Graag ontvangen wij ook van u een foto van uw kerstversiering: een kerstboom, een 
krans, een kerststalletje of kerstgroep, een kerstster of welke kerstversiering dan ook. 
Deel het met alle lezers van deze nieuwsbrief! 
 
Stuur uw foto met een korte tekst en uw naam voor 22 december naar: 
 

rkwalcheren@zeelandnet.nl 
 
 
 

Caritas collecteert voor kerstattentie voor sociale minima 

Ook dit jaar is in december de collecte van Caritas bestemd voor een 

kerstattentie voor de sociale minima. Uw bijdrage zal onder andere gebruikt 
worden voor kerstpakketten. 
 

U kunt uw bijdrage storten op: NL 82 RABO 0117 0296 61 onder vermelding van:  
‘kerstattentie’, ten name van RK Caritas Walcheren. 
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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
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Caritas collecteert voor kerstattentie voor sociale minima 

Ook dit jaar is in december de collecte van Caritas bestemd voor een 

kerstattentie voor de sociale minima. Uw bijdrage zal onder andere gebruikt 
worden voor kerstpakketten. 
 

U kunt uw bijdrage storten op: NL 82 RABO 0117 0296 61 onder vermelding van:   
‘kerstattentie’, ten name van RK Caritas Walcheren. 
 
 

 

Boeteviering 

 
 

In de H. Maria Parochie Walcheren zal op donderdagavond 17 december a.s. een 

boeteviering voor Kerstmis worden gehouden in de HH. Petrus- en Pauluskerk in 
Middelburg. Deze viering begint om 19.00 uur. 
 
Voorganger is emeritus pastoor Paul de Maat. 

 
 
 

Mededeling van het parochiebestuur 

Het parochiebestuur is bezig ingrijpende beslissingen voor de parochie voor te 

bereiden. Afgelopen week hebben daarvoor drie bijeenkomsten met vrijwilligers 
plaatsgevonden, waarover u elders in deze nieuwsbrief uitgebreid kon lezen. 
 
Volgende week is op dinsdag 15 december in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen 
en op woensdag 16 december in de HH. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg om 19.30 
uur een bijeenkomst voor parochianen. In verband met de Coronapandemie zijn ook bij 
die bijeenkomsten slechts 30 parochianen welkom. U kunt zich nog voor deze 
bijeenkomsten opgeven door dinsdagochtend te bellen naar het secretariaat in 
Middelburg (het secretariaat in Vlissingen is dan gesloten). Telefoonnummer: 612860. 
 
Eén van de genomen beslissingen betreft de aanvangstijd van de vieringen. De huidige 
aanvangstijden van 10.00 uur in zowel Middelburg als Vlissingen verhinderen dat een 
voorganger in Middelburg of Vlissingen op zondagochtend ook nog elders voor kan 
gaan. Om de noodzakelijke inzetbaarheid van pastores te vergroten gaan daarom met 
ingang van zondag 3 januari a.s. de aanvangstijden veranderen. 
 
De viering in Vlissingen zal om 9.30 uur zijn. De viering in Middelburg zal om 
11.30 uur zijn. 

 

 

Deze nieuwsbrief bereikt wekelijks zo’n twaalfhonderd lezers! 
 

 



 

Topdirigent Michael Hedley (69) overleden 

Meer dan twintig jaar was Michael Hedley als dirigent verbonden aan de 

Nicolaasbasiliek in Amsterdam. Hij dirigeerde daar het Consort, de Capella 
Nicolaas en de Chorale. Hij overleed op 3 december op 69-jarige leeftijd aan het 
Coronaviorus. 
 
Hedley gold als een van de meest toonaangevende kerkmusici in ons land en heeft de 
kerkmuziek van de Nicolaasbasiliek op een uitzonderlijk hoog niveau gebracht. 
Bovendien was Michael Hedley een markante persoonlijkheid, die veel voor zijn 
koorleden betekende. 
 
 

Oproep aan onze lezers 
In de Kersteditie van deze nieuwsbrief, die op 24 december verschijnt, willen we 

graag een verzameling tonen van de kerstversieringen bij u thuis. Inmiddels heeft 
een aantal parochianen de woning al in kerstsfeer gebracht gezien de 
inzendingen. 
 
Graag ontvangen wij ook van u een foto van uw kerstversiering: een kerstboom, een 
krans, een kerststalletje, een kerstster of welke kerstversiering dan ook. 
 
Stuur uw foto met een korte tekst en uw naam voor 22 december naar: 
 

rkwalcheren@zeelandnet.nl 
 
 
 
 

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! 
 
Door een gemiste nieuwsbrief te melden, kunnen we voortdurend werken aan 
kwaliteitsverbetering. Want uw mening telt! 
 

 
 

 
 

 

Deze nieuwsbrief kijkt verder dan 

alleen de parochiegrenzen 

mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl
mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren op een artikel? 

Mail de redactie op het juiste en veilige adres: 

rkwalcheren@zeelandnet.nl 

 

mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 

 

 

 

 
Nieuwsbrief H. Maria Parochie Walcheren 

 
Natuurlijk als eerste met het laatste nieuws! 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Wilt u wekelijks voor 

aantrekkelijke 

tarieven adverteren in deze 

nieuwsbrief? 

 
 
 

Neem contact op met Herman 

Maas: telefoon 0118 – 43 03 77 

 

 
  



 

 

 
 

 
 

■ Dinsdag 15 december 2020 
Informatiebijeenkomst van het parochiebestuur over de toekomstige ontwikkelingen 
binnen de H. Maria Parochie Walcheren voor parochianen van de parochiekern 
Vlissingen. U kunt zich hiervoor op dinsdag 15 december telefonisch aanmelden. 
Telefoonnummer: 0118 – 612860. 

 
■ Woensdag 16 december 2020 

Informatiebijeenkomst van het parochiebestuur over de toekomstige ontwikkelingen 
binnen de H. Maria Parochie Walcheren voor parochianen van de parochiekern 
Middelburg. U kunt zich hiervoor op dinsdag 15 december telefonisch aanmelden. 
Telefoonnummer: 0118 – 612860. 
 

■ Donderdag 17 december 2020 (14.00-16.00 uur) 
Vergadering parochiebestuur in de pastorie in Vlissingen. 

 
■ Donderdag 24 december 2020 (Kerstavond 20.00 uur) 

Kerstviering in toeristenkerk Onze Lieve Vrouwe op Zeekerk in Haamstede.  
Voorganger is pater Ton Bun met medewerking van wisselende cantors. 

 

2021 
■ Zaterdag 16 tot en met vrijdag 29 januari 2021 

2.000 kerken doen mee met de landelijke geldwervingsactie Kerkbalans. 

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

■ Zaterdag 27 februari 2021 
Jong Katholiek, de landelijke jongerenorganisatie van de Nederlandse 
bisschoppenconferentie, houdt vandaag een landelijke inspiratiedag voor jeugd- en 
jongerenwerkers. De dag zal onder andere gaan over mentorschap, de persoonlijke 
band met God en hoe men kinderen en jongeren in de parochies en bisdommen kan 
begeleiden. 
 

 

 
 

Bij de dood is het niet de mens die weggenomen wordt, 
maar zijn verleden!!



 

 

 

INFORMATIE H. MARIA PAROCHIE 
 
 

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 ook bereikbaar via de 
beide secretariaten): 

Fons van Hees, Thaddy de Deckere, 
Ria Mangnus, Alida van Veldhoven en 

Wiel Hacking 
de persoonlijke 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. 
 

13-37-1006??? 
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