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Kerstmis 2020 
 

gemis 

Missen van die dierbare mensen die zo vanzelfsprekend als het ieder jaar was, deze 
keer niet samen met je Kerstmis kunnen vieren 
 
Missen van de mensen van dichtbij en van ver, waarmee je samen door de donkerte 
van de avond, naar de kerk gaat. 
 
En toch wordt Hij onder ons geboren in de stilte 
onder het licht van de sterrenhemel 
In Jezus wordt zichtbaar wie God is,                                                      
Zijn Liefde wordt ons gegeven. 
 
Beloftevol – Immanuel:  God – met -ons  
mogen we in dat vertrouwen leven 
 
Het begin van nieuw Leven                                                  
zullen wij vieren!                                                                   
Anders, kleiner, stiller vieren                                                                                                                      
in verbondenheid 
 

Wij wensen U Vrede toe:     Zalig Kerstmis! 
 
Pastoresteam H. Maria Parochie Walcheren 
Pater Thaddy de Deckere MMH, pastor Wiel Hacking, pastor Alida van Veldhoven,                                                                                                                  
pastor Katrien van de Wiele, pastor Ria Mangnus 

 
 



 

Bijbelteksten bij gelegenheid van de Nachtmis waarin de 
geboorte van onze Heer gevierd wordt. 24 december 2020. B- 
jaar. 
E.L. Jes. 9, 1-3.5-6; Antwoordpsalm 96; T.L. Titus 2, 11-14; H. 
Evangelie volgens Lucas 2,1-14. 
 
 
Tekst: René Heinrichs, aalmoezenier b.d. 
 
 
Christus natus est. Gloria in excelsis Deo. 
Normaal gesproken, beste mensen, zouden de kerken vol zijn geweest met honderden 
gelovigen, randkerkelijken, Godzoekenden en lieve mensen die meegaan naar de kerk 
omwille van de lieve vrede thuis om dit Godswonder mee te vieren. God die mens 
wordt. God die een woning zoekt in een mens, in dit geval Maria. En de klokken zouden 
voluit luiden om de wereld kond te doen van deze komst! 
 
Maar we weten dat het anders is dit jaar. De bisschoppen hebben uit vrees voor de vele 
verplaatsingen en voor de besmetting van elkaar besloten geen Nachtmis met Kerstmis 
te vieren. Sommigen zeggen dat we God moeten redden en ongehoorzaam moeten zijn 
en toch samen moeten komen. Maar dit is een valse gedachte. God hoeft niet gered te 
worden. God komt immers om ons te redden. God wil een woning vinden in ons. En dat 
is best een aardige opgave denk ik net zoals het een opgave tegenwoordig is om een 
betaalbare woning te vinden voor velen onder ons, in Nederland en de wereld. 
 
Dat is immers een ’hell of a job‘ geworden. De woningnood overal is zo groot geworden, 
door speculatie, door foutief beleid van de overheden, door egoïsme, door woningbouw-
verenigingen die hun ‘corebusiness’ hebben verwaarloosd, door grootgrondbezitters, 
door aandeelhouders, door projectontwikkelaars, dat als er al een woning op de markt 
komt er tientallen gegadigden zich melden. Overbieden van de vraagprijs is schering en 
inslag. Goed voor de portemonnee van de grondeigenaren, van de verkopers, van de 
kredietverstrekkers, van de makelaars, van de notarissen. Maar ondertussen wonen 
bijvoorbeeld veel jongeren die er aan toe zijn om uit te vliegen noodgedwongen nog bij 
hun ouders ( hoe economisch voordelig en gezellig dit ook kan wezen.) Niet alleen door 
Corona in dit jaar maar door een gebrek aan betaalbare starterswoningen en betaalbare 
huurwoningen. 
 
Sinds de encycliek Rerum Novarum die op naam staat van paus Leo13e, maar in 
beginsel geschreven is door bisschop Mermillod van Fribourg , en verschenen is in 
1891, is het recht op privaateigendom door de R.-K. Kerk erkend. Maar we zijn 
gigantisch doorgeschoten ( net zoals met zoveel dingen). Rijken worden rijker, wie geld 
heeft voor nog een woning koopt die op en slaat er een slaatje uit (of bewaart die al 
voor een van zijn kinderen, dat kan ook). Armen worden armer en moeten zich maar 
zien te behelpen. Zo is dit recht op privaateigendom verkeerd begrepen. De katholieke 
kerk erkende dit recht op privaatbezit in de strijd met het socialisme die immers dit recht 
ontkende en alles wilde toebedelen aan de Staat. Het recht op privaatbezit geldt voor 
allen, zeker ook voor de arbeiders! En dat geldt nog steeds zo voor de Rkkerk. Niet 
alleen in Nederland maar over de hele wereld. 
 
We zien bijvoorbeeld meer dan 80 miljoen mensen die op de vlucht geslagen zijn, 
vanwege oorlog, honger, armoede. Wereldwijd. Velen zijn op zoek naar een woning. 
Velen zoeken die via de Zuidkant van Europa ook bij ons.  
 



 

Zij zoeken een woning waar ze veilig zijn, waar ze beschut zijn tegen koude en regen, 
waar ze hun potje kunnen koken, waar ze samen kunnen zijn met hun gezins- en 
familieleden, waar ze warmte vinden en kunnen delen met hun geliefden. 
God wilde een woning vinden voor Zijn Zoon, Jezus. De naam betekent Hij die redt. 
God vond die woning bij en in Maria. Zij stelde zich open voor God. Vandaag vieren we 
zijn komst in onze wereld. Vindt hij ons bereid om hem toe te laten in de woning van 
ons hart? Durven we dan te leven vanuit die inwoning? Kunnen wij dan elkaar en de 
wereld redden in Zijn naam?  
 
De aarde zucht onder uitputting  en uitbuiting, de virussen die hun woning hebben in de 
natuur worden verjaagd door ons menselijk gedrag, komen vrij en zoeken een nieuwe 
woning, bij ons mensen en besmetten ons nu. De wereld lijdt niet alleen onder dit 
Coronavirus maar ook onder de stikstofcrisis, de opwarming van de aarde. Mensen 
vereenzamen door dit alles gigantisch, jongeren raken depressief. De tijd schreeuwt om 
verandering. God wil ons redden. Hij wil in ons hart een woning vinden zodat we samen 
de wereld kunnen redden. Wie zou dat anders kunnen doen? 
 
Paul van Vliet zong daar al eens eerder over: 
Wie dan wel? 
Als wij niet meer geloven dat het kan 
Wie dan wel? 
Als wij niet meer vertrouwen op houden 
van 
Wie dan wel? 
Als wij niet meer proberen 
Om van fouten wat te leren 
Als wij ’t getij niet keren 

Wie dan wel? 
Als wij niet meer zeggen hoe het moet 
Wie dan wel? 
Als wij niet meer weten wat er toe doet 
Wie dan wel? 
Als wij er niet in slagen 
De ideeën aan te dragen 
Voor een kans op betere dagen 
Wie dan wel? 

 
Als wij niet meer geloven dat het kan 

Wie dan wel? 
Als wij er niet mee komen met een plan 

Wie dan wel? 
Als wij er niet voor zorgen 

Dat de toekomst is geboren 
Voor de kinderen van morgen 

Wie dan wel? 
Als wij onszelf niet dwingen 
Een gat in de lucht te zingen 
Waar zij in kunnen springen 

Wie dan wel? 
 
Er ontstaan vele initiatieven om onze regering wakker te schudden om eindelijk eens 
echt werk te maken met de opvang van vluchtelingen. Zo bijvoorbeeld een virtuele 
pelgrimstocht van klooster Wittem naar het Binnenhof tussen 9 en 24 januari. Daar 
wordt dan een petitie overhandigd. Zo ook is Vluchtelingenwerk actief op het eiland 
Walcheren. U weet zeker zelf wel een manier hoe u vanuit de inwoning van god actief 
kunt bijdragen aan het redden van de wereld. 
 
Ik wens u allen, mede uit naam van mijn echtgenote Hanny, in die zin een Zalig 
Kerstfeest, moge God een woning vinden in onze harten. Een ‘gute Rutsch’ in het 
nieuwe jaar 2021 met een goede gezondheid, vrede, saamhorigheid en geluk. 
Enne: Houdoe aan Corona! 
 

 
 



 

Kerstvieringen in onze kerken 

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

handzaam overzicht samengesteld met alle vieringen in de 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 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 
Alle vieringen in onze kerken zijn volgeboekt. U kunt dus geen plaats meer reserveren. 
Wij adviseren u een kerstviering via de TV te volgen (zie hieronder). 
 
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. De nachtdienst wordt 
op 24 december vanaf 23.30 uur uitgezonden op NPO2. 
 
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 is 

pater Thaddy de Deckere MMH. 

 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


 

Vieringen rond de kerstdagen op Walcheren 

 
DOMBURG 

SINT WILLIBRORDUSKAPEL 

 

 

 

 

 

Vrijdag 25 december, eerste Kerstdag 

10.00 uur 

Kerstviering 

Voorganger: aalmoezenier b.d. René 

Heinrichs 

U kunt geen plaats meer reserveren..

MIDDELBURG 

HH. Petrus- en Pauluskerk 

 

 

 

 

 

Vrijdag 25 december, eerste Kerstdag 

10.00 uur 

Eucharistieviering 

Voorganger: pater Thaddy de Deckere 

MHM

VLISSINGEN 

Onze Lieve Vrouwekerk 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 25 december, eerste Kerstdag 

10.00 uur 

Kerstviering 

Voorgangers: emeritus-pastoor Paul de 

Maat en pastor Ria Mangnus 

 



 

Kerken beide Kerstdagen open voor gebed 

De HH. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg en de Onze Lieve Vrouwekerk in 

Vlissingen zijn op eerste en tweede kerstdag voor publiek geopend voor gebed. 
 
Openingstijden 
Eerste kerstdag 25 december  van 14.30 tot 16.00 uur 
Tweede kerstdag 26 december  van 10.00 tot 11.30 uur 
 
U hoeft u niet vooraf te laten registreren! De Coronaregels zijn uiteraard wel van 
toepassing. Dus handen desinfecteren, anderhalve meter afstand en mondkapje 
op. 

Caritas bezorgde ook dit jaar weer kerstattenties 

Het is onze caritas ook dit jaar weer gelukt om in de afgelopen weken bij 26 

gezinnen en/of alleenstaanden een kerstattentie te bezorgen.  
 
Deze bestond deels uit 14 door Caritas zelf samengestelde kerstpakketten en deels uit 
12 waardebonnen, verstrekt door het In- en Uitloophuis, maar gefinancierd en bezorgd 
door Caritas, waarmee de ontvangers zelf kerstinkopen kunnen doen. 

Het In-en Uitloophuis heeft dit jaar gekozen voor een waardebon, omdat er vanwege 
corona onvoldoende vrijwilligers waren om kerstpakketten samen te stellen. 
 
Dank aan allen, die deze maand in de kerk of digitaal gul een bijdrage voor dit 
doel hebben gegeven. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 



 

De nationale kerstavond 

Onder het mom: ‘Als we niet met z’n allen naar de kerstnachtdienst kunnen, 

brengen wij de kerstnachtdienst naar jou’, brengt Johnny de Mol op kerstavond 
een alternatieve kerstvertelling vanuit de Domkerk in Utrecht. Normaal puilen de 
kerken op kerstavond uit, voor veel mensen is dit een ‘heilig’ moment, het 
moment van bezinning en in saamhorigheid kerstliederen te zingen. 
 
Nu dat door Covid helaas niet mogelijk is zoals we dat gewend zijn wil KRO-NCRV 
kijkers een unieke gemeenschappelijke kerstbeleving bieden met De Nationale 
Kerstavond, live op NPO 1. Samen met artiesten als Iris Hond, Simone Kleinsma, 
Edsilia Rombley, Samantha Steenwijk en de 3J’s. 
 
Rode draad van De Nationale Kerstavond is het bekende aloude kerstverhaal uit de 
Bijbel dat Johnny een actuele en uitwerking geeft met een lach en traan. In zijn 
kerstvertelling deelt Johnny de Mol persoonlijke en maatschappelijke lichtpuntjes en 
vergelijkt hij de kribbe met zijn wieg en die van anderen. Hij brengt Nederland ‘tezamen’ 
op de Kerstavond, een avond die voor ons allemaal vol zit met herkenbare, grappige 
familieanekdotes en mooie herinneringen. Johnny reist in zijn vertelling langs hoop, 
troost, dromen en beloftes die we koesteren voor het komend jaar. Muzikaal en 
emotioneel kracht bij gezet door de mooiste kerst- en popliedjes, gezongen door een 
aantal van de beste artiesten van Nederland. 
 
De Nationale Kerstavond is een verbindende en alternatieve ‘kerstnachtviering’ 
waarmee we alle Nederlanders een toegankelijke en hartverwarmende 
‘meezingbeleving’ in de eigen huiskamers bieden. Kortom, een actueel kerstverhaal met 
een moraal. Het programma wordt geproduceerd door Mediawater en wordt mede 
mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk in Nederland en het Kansfonds. 
 
De Nationale Kerstavond: 24 december om 22.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 2 
 
 

Boodschap van de Nederlandse bisschoppen: vier kerstmis! 

De Nederlandse bisschoppen nodigen iedereen uit om Kerstmis te vieren ook al 

vinden de vieringen van kerstnacht dit jaar alleen achter gesloten deuren plaats. 
In een videoboodschap lezen de bisschoppen het evangelie van de nachtmis voor 
om iedereen te bemoedigen en aan te sporen Kerstmis niet over te slaan. 
 
Wat we vieren 
,,We vieren met Kerstmis dat God in de wereld is gekomen en bij ons is. Zijn 
aanwezigheid laat ons zien wie we zelf zijn. En vooral ook wie de ander is’’, zo opent 
bisschop Liesen de video. ,,Dat God in Christus onvoorwaardelijk van ons houdt en dat 
God zijn menslievendheid op aarde heeft laten zien’’, zeggen bisschop De Korte en 
bisschop Van den Hout op hun beurt. Zij en de andere bisschoppen roepen van harte 
op: ‘Vier Kerstmis’. 
 
Tips, doeboek, kerstkaarten en meer 
Kijk behalve voor de video op vierkerstmis.nl voor tips, boekjes bij de vieringen, Vier-
Kerstmis kerstkaarten, een Vier Kerstmis-doeboek voor kinderen en meer. En Vier 
Kerstmis via de televisie of een livestream (zie pagina ??) 
 
De evangelielezing van de nachtmis is Lucas 2, 1-17. 

http://www.vierkerstmis.nl/
https://www.rkkerk.nl/nieuwe-downloads-op-website-vierkerstmis-nl-gratis-boek-kerstkaart-en-meer/
https://www.rkkerk.nl/nieuwe-downloads-op-website-vierkerstmis-nl-gratis-boek-kerstkaart-en-meer/
https://www.rkkerk.nl/nieuw-op-website-vier-kerstmis-sprankelend-doeboek-voor-kinderen/


 

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 de melden, kunnen we voortdurend werken aan 
kwaliteitsverbetering. Want alleen uw mening telt! 
 
 

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 gevraagd voor de veranderde aanvangstijden van de 
kerkvieringen in Vlissingen en Middelburg. 

 
Met ingang van 3 januari 2021 beginnen de vieringen in Vlissingen om 9.30 uur en in 
Middelburg om 11.30 uur. 
 

 

 

mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 

Hartverwarmende kerststukjes voor vaste kerkgangers van 
Ter Reede 

Afgelopen dinsdag heeft de voltallige R.-K. werkgroep Ter Reede zich weer 

ingezet om voor de kerkgangers in Zorgcentrum Ter Reede Kerststukjes te 
maken. 
 
De Kerststukjes die vol enthousiasme gemaakt werden bij de groepsleden thuis en  die 
daarna verspreid werden, gingen naar alle trouwe bezoekers die iedere week de viering 
in Ter Reede bezochten afgelopen jaar tot corona roet in het eten gooide.  
 
Naast stevig doorwerken op gepaste afstand was er veel gezelligheid, maar werden er 
af en toe ook serieuze gesprekken gevoerd. Iedereen had na afloop een zeer voldaan 
gevoel, helemaal nadat er na de bezorging van de stukjes al hartverwarmende reacties 
bij de werkgroep binnen kwamen. 
 

 
 
 
 

 
Foto’s: © Jeannette Vrancken 



 

Wat zijn er toch prachtige en verrassende kerststalletjes en 
groepen! 

Op onze oproep om de kerstsfeer bij u thuis te delen met andere abonnees is 

enthousiast gereageerd. Prachtige kerststalletjes, beelden en groepen die veelal 
ook nog een leuk verhaal met zich meebrengen. Veel lees- en kijkplezier en 
natuurlijk dank aan alle inzenders. 
 
 
 

 
Vanaf de week voor Kerstmis tot na Drie Koningen zal deze stal de kamer van Rens 
Kollaard ‘verwarmen’. 

 
 

 



 

 

 
‘’Het is leuk geweest om samen te knutselen.’’ Oma Leni en Faylinn. 
 

 
Peter Wey bouwt voor het begin van de advent al zijn kerstdorp en deze blijft staan tot 
na de kerst. 



 

 
Deze kerstbeeldjes sieren al jaren de woonkamer van Joyce Verschuren. ,,Ik heb ze 
ooit zelf gemaakt.’’ 
 

 
Kerststal onlangs gemaakt door kleindochter Sharmila Rutjes en een vriendinnetje. 



 

 
,,In de loop der jaren hebben er al heel wat kerstgroepen uit mijn verzameling in de 
vitrinekasten in de HH. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg gestaan. Deze blijft altijd 
THUIS! Wij hebben hem in 1974 gekocht toen wij net getrouwd waren en ieder jaar 
hebben wij hem neergezet. Traditie was dat de jongste van het gezin het kindje Jezus 
op Eerste Kerstdag in de kribbe mocht leggen. Gelukkig is dat altijd heel voorzichtig 
gedaan! Deze kerstgroep is gemaakt door de keramist Harry Trienes uit Tegelen’’, 
schrijft Nicolette Meulenbroek bij deze kerstgroep. 
 
 
 
 
 

Nicolette Meulenbroek werkte mee aan adventsviering 

Vorige week werkte Nicolette Meulenbroek, bekend van onder meer de 

vitrinekasten in de HH. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg, mee aan een 
adventsviering van de Johanneskerk in Serooskerke. 
 
Daarna werd zij thuis geïnterviewd over haar enorme verzameling kerstgroepen. 
Hieronder de link naar de uitzending van de adventsviering. Het interview hoort u vanaf 
ongeveer 29 minuten. 
 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2127/events/recording/160846740002127  
 
 
 
 
 
 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2127/events/recording/160846740002127


 

 

 

 
 

,,Dit schilderijtje kregen wij toen we 
trouwden in september 1966 van mijn 
‘tante Nonneke’, een zus van mijn 
moeder. Het is geschilderd op zijde en 
komt uit China. 
 
Jaren hing het in ons huis totdat ik er 
ineens achter kwam dat het een 
kerstvoorstelling was en nu hang ik het 
ieder jaar op in de kamer waar mijn 85 
andere stalletjes ook staan. 
 
Ik vind het heel apart om een Chinese 
afbeelding te hebben van een 
kerstgroepje.’’ (Sophie van Wouwe, 
Middelburg) 
 
 
 
 
 
 
 

 
,,Stille Nacht, heilige Nacht, wat een knutselpracht! Dank je wel Noor! 
Mijn kleindochter: Noor Elffrink 9 jaar, heeft het Kerststalletje geknutseld. Vriendelijke 
groet van Miriam en Noor Elffrink.’’ 



 

 

 
Ook in dit Coronajaar hebben vrijwilligsters van de werkgroep 
Ter Reede er weer voor gezorgd, dat de kerststal in het zorg- 
centrum in Vlissingen weer ‘bewoond’ wordt door kerstbeelden 
van de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. De bewoners 
kunnen op deze bijzondere manier genieten van de kerstsfeer. 
 
 
Een wel heel bijzondere kerststal ontvingen we van een abonnee uit Utrecht. Hij schreef 
ons het volgende: Bijgaand een foto van de kerstman in de Domkerk van Utrecht. Deze 
stal is, zoals je waarschijnlijk wel kunt zien, ontworpen door Dick Bruna. Je spaart 
kerststallen, las ik, dus hierbij mijn bijdrage. 

 



 

, 
,,Wieke was de hele avond druk in de weer met het maken van 
deze kerststal. Ze vond het heel leuk om ‘m te maken.’’ 
Groetjes Esther. 

 
U kent het wel. Een kaars is bijna opgebrand, u dooft het een gooit het 

stompje weg. Een dochter van Wil Sweere weet er wel raad mee. Ze smelt 
al die verzamelde restantjes en maakt er vervolgens weer iets moois van, 

zoals in dit geval een kleurig kerstkaarsje. 



 

 
 

,,Een kamerkast leeg gehaald en 3 kerst stalletjes erin. Van ouders en onszelf.  Een 
klein museum lijkt het wel. De herinnering aan kerst van onze jeugd’’, laat Wil van der 
Laan ons weten. 

 

 
,,Deze kerststal heb ik gemaakt met de plaatjes van de bijlage die ik kreeg van de 
kringviering Kerkdienstgemist.nl van de Maria Magdalenakerk. In Goes.’’ (Floberlau) 
 



 

 
,,Dit is een houten kerstboom met allemaal kleine kerststalletjes. We 
hebben geen boom . We vonden dit zelf erg leuk om te laten zien. 
Bram en Tiny de Kam.’’ 

 

 

 
Voor deze milieuvriendelijke kerststal uit 2010 is gebruik gemaakt van jute, 

stro en snoeiafval van een beukenhaag die in de tuin stond. 



 

 

 
De beelden van de onderste kerststal op de vorige pagina werden 
door de eigenaar eerder gebruikt in een eenvoudiger kerststal: 
een donker geschilderd houten aardappelkratje. 
 
 
 

 
,,Al jaren overwinteren wij op de Canarische Eilanden. Dit jaar 
doen wij het niet. Alles heeft te maken met het coronavirus en 

met de maatregelen hier in Nederland en in Spanje. Vind ik dat 
erg? Nee, want ik kan in mijn huis weer licht brengen door de 
kerstversiering. Eindelijk kan ik het kerststalletje weer zetten. 

De herders zijn er al. De os en de ezel staan er ook net bij. Pas 
op de derde adventszondag komen Maria en Jozef aan bij de 

stal en in de kerstnacht neemt het kindeke Jezus prominent 
plaats. Ik verheug mij daarop. De drie koningen komen het 

kindje aanbidden en dat doe ik ook. Kerst in Nederland voelt 
goed. Hartelijke groeten, Trudy van Hoof.’’ 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een wat moderner kersttafereel. 
Groetjes, Lisanne, Jordy en Roy 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jeannette Vrancken zag deze kerstgroep in de etalage van een meubelzaak in Utrecht. Hert 
kindje Jezus stond iets verder op verdekt opgesteld en sluit bij de groep aan na Zijn geboorte in 
de kerstnacht. 



 

 
Onze Kerstboom hangt vol met engeltjes. Zalige Kerstdagen en onze beste 
wensen voor een Gelukkig en Gezond 2021,  
Ben en Marion Cloet 

 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpreviews.123rf.com%2Fimages%2Fbelchonock%2Fbelchonock1312%2Fbelchonock131206589%2F24574576-samenstelling-van-kerstversiering-op-wit-wordt-ge%25C3%25AFsoleerd.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fnl.123rf.com%2Fphoto_24574576_samenstelling-van-kerstversiering-op-wit-wordt-ge%25C3%25AFsoleerd.html&tbnid=dJATcneGV-BGhM&vet=12ahUKEwix3MXftebtAhWH-qQKHTuMDH8QMyhnegUIARDCAg..i&docid=vXfvy2u7EgMqBM&w=1300&h=376&q=kerstversiering&hl=nl&ved=2ahUKEwix3MXftebtAhWH-qQKHTuMDH8QMyhnegUIARDCAg


 

 

 
 
 

 

 
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/


 

Kerstkoken met het Vaticaan ~ Pompoensoepje 

Dit is een echt hebbeding: ‘The Vatican Christmas Cookbook’. Kerstkoken met 

het Vaticaan? Broeder Igor probeert alvast enkele gerechten! 
 
 
Tekst: Lieve Wouters (Kerknet) 
 
 
Het boek van de Amerikaanse uitgeverij Sophia Institute Press is een waar genot voor 
alle zintuigen. In 4 artikels stellen we evenveel gerechten voor uit dit Vaticaans 
Kerstkookboek van de Zwitserse chef-kok David Geisser (die de interne keuken van het 
Vaticaan leerde kennen als lid van de Zwitserse Garde) en co-auteur Thomas 
Kelly. Vandaag: de pompoensoep. 

Benodigdheden voor 12 porties Pompoensoepje met amaretto 

• 1,5 pompoen (middelgroot) 

• 1 ui 

• 2 blokjes groentenbouillon 

• 1⁄2 kopje room 

• 2 eetlepels amaretto 

• 1 eetlepel lavendelhoning 

• 2 theelepels gemalen gember 

• 2 theelepels kardemom 

• olijfolie voor het bakken 

• zout & peper van de molen 

 
Bereiding 
Schil de ui en snij hem in blokjes. Haal de zaden met een lepel uit de pompoen. Schil 
de pompoen en halveer hem, snij hem in grote stukken. Stoof de ui in een pan met olie 
tot hij doorschijnend is. Voeg vervolgens de pompoen toe en blijf 10 minuten smoren. 
Giet de bouillon erin en laat hem koken tot de pompoen gaar is. 

Voeg de room toe en breng het geheel aan de kook. Pureer de soep met een 
staafmixer. Voeg vervolgens de kruiden, amaretto en honing toe. Breng op smaak met 
zout en peper, indien gewenst. Schep de soep op in soepbekers of, nog beter, in 
uitgeholde pompoenen. Serveer warm. 
 
Eet smakelijk! 

 

BLIJF OMZIEN  NAAR ELKAAR!! 

https://www.kerknet.be/auteur/lieve-wouters


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren op een artikel? 

Mail de redactie op het juiste, veilige adres: 

rkwalcheren@zeelandnet.nl 

 

mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 

  

 

Volgende nieuwsbrief 

Onze volgende zal, vanwege nieuwjaarsdag, niet zoals u gewend bent op 

vrijdag maar al op donderdag 31 december a.s. verschijnen. 
 
Heeft u kopij en/of foto’s voor deze kerstnieuwsbrief? Dan ontvangen we die graag 
uiterlijk woensdag 30 december om 12.00 uur. 
 
Eindredactie  
 

 
  

Secretariaat Vlissingen op 25 december en 1 januari gesloten 

Het parochiesecretariaat in Vlissingen is komende vrijdag, eerste Kerstdag, 

gesloten. Ook een week later, op vrijdag 1 januari, nieuwjaarsdag, is het 
secretariaat gesloten. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

Wilt u wekelijks voor 

aantrekkelijke 

tarieven adverteren in deze 

nieuwsbrief? 

 
 
 

Neem contact op met Herman 

Maas: telefoon 0118 – 43 03 77 

 

 
  

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 
 
■ Vrijdag 25 december 2020 (10.00 uur) 

Kerstviering in de Willibrordkapel in Domburg. Voorganger is aalmoezenier 
b.d. René Heinrichs. 

 
 

 
 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

De redactie van de digitale nieuwsbrief van de 
H. Maria Parochie wenst u een 

 

 

Zalig Kerstmis 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Wie liefde wil ontvangen!!, 
moet zich ermee vullen tot hij een magneet wordt!! 



 

 

 

INFORMATIE H. MARIA PAROCHIE 
 
 

Openingstijden secretariaten 
Parochiekern Middelburg 
Dinsdag en donderdag 
09.30-11.30 uur  
Telefoon: 0118 - 612860 
Lombardstraat 1 (via zij-ingang) 
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 

 
 
 

Aanmelden voor de gratis nieuwsbrief? Afmelden? Stuur een mailtje naar: 
rkwalcheren@zeelandnet.nl 

 
 
 
 
 
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. 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! Inzenden 
kan tot donderdagavond. 
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. 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 schriftelijke toestemming van de 
eindredacteur! Op veel teksten en foto’s rust auteursrecht! 
 

13-37-1096 

mailto:secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl
mailto:secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl
https://www.paterdamiaanparochie.nl/pastoraal-team/
mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl
mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl

