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Bloemengroep Vlissingen kampt met hoge prijzen 

De bloemengroep van de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen heeft ook last 

van corona. De prijzen voor de bloemen die wekelijks worden gebruikt voor 
zondagse en andere plechtigheden, zijn momenteel hoog. 
 
Een parochiaan bood echter een oplossing en bood een collectie kunstbloemen aan! 
 

 
Foto: © Jeannette Vrancken 

 



Betrokken parochievrijwilligster Ria Borgs overleden 

Op nieuwjaarsdag is in haar woonplaats Oost-Souburg  Maria Esperantia Borgs 

overleden. Ria Borgs was een actieve en vooral zeer betrokken vrijwilligster 
binnen de parochiekern Vlissingen van de H. Maria Parochie Walcheren. Ria 
Borgs is 74 jaar geworden. 
 
 
Tekst: Peter Vrancken 
 
 
Ria Borgs was op velerlei gebied actief. Tijdens vieringen kon u haar tegenkomen als 
lector, maar ook als lid van het Gemengd koor van de Onze Lieve Vrouwekerk. 
Daarnaast was zij medeorganisator van de jaarlijkse adventsmiddag voor ouderen die 
vanwege de coronapandemie in 2020 helaas geen doorgang kon vinden. 
 
Daarnaast maakte Ria Borgs deel uit van het bestuur van Caritas Walcheren en binnen 
Caritas was zij onder meer actief bij de jaarlijkse inzamelingsactie van gebruikte kleding 
en schoeisel voor Sam’s Kledingactie. De afgelopen jaren is de opbrengst in Vlissingen, 
mede dankzij haar wervende teksten in deze nieuwsbrief, sterk gestegen. 
 
 

 
Ria Borgs voert het woord tijdens de adventsviering voor ouderen in 2019. Op de achtergrond 
het gemengd koor, waarvan zij ook lid was.     Foto: © Jeannette Vrancken 

 
Uitvaart 
De uitvaartplechtigheid in de Onze Lieve Vrouwekerk en de aansluitende crematie in 
Middelburg hebben vanmorgen plaatsgevonden. 
 
 



In Memoriam Ria Borgs 

Met verdriet heeft het Caritasbestuur kennis genomen van het overlijden van 

zijn bestuurslid Ria Borgs. 

 

Ria was altijd al een betrokken mens. Ze vertelde met liefde over de kinderen die ze in 

haar werkzame leven had begeleid. Sommigen van hen volgde ze nog steeds. Een 

enkeling werd, in latere jaren, door Caritas ondersteund. 

 

In 2004 vinden we Ria’s naam voor het eerst in de notulen van Caritas. We denken dat 

zij daarvoor al op haar eigen wijze, bij haar medeparochianen betrokken was. 

 

Ria maakte met iedereen contact. Ze was bij veel dingen in onze parochie betrokken. 

Ze was sociaal. Het heeft ervoor gezorgd dat ze veel mensen in de parochie kende en 

veel mensen haar kenden. Dat kon ook overkomen alsof ze zich overal mee wilde 

bezighouden. Voor een aantal zaken ging dat zeker op. Als ze ergens voor ging dan 

was haar energie tomeloos. Ze liet zeker in die situaties inmenging van anderen 

nauwelijks toe. Maar door die betrokkenheid zijn heel wat mensen door Ria en door 

Caritas ondersteund. 

 

Haar ziek worden was een grote slag voor haar. Ze ging de strijd aan, maar in de 

gesprekken met haar kwam al snel naar voren dat ze rekening hield met de 

beperkingen van de behandeling. Dat het eindig was. 

 

Ze ging echter niet bij de pakken neerzitten. Tussen de behandelingen door, als ze zich 

goed voelde, liet ze altijd van zich horen. Voor de kledinginzameling in oktober heeft ze 

achter de schermen nog alles geregeld. En in november liet ze ons weten dat ze, als 

haar gezondheid het toe liet, nog mee wilde helpen met de kerstpakketten. Jarenlang 

had zij hierin de coördinerende rol en nu moest zij het aan ons overlaten. 

 

We zijn dankbaar dat we met haar mochten optrekken. Dat we samen gezocht hebben 

naar oplossingen voor mensen die geen andere oplossingen hadden. 

 

Ze zeggen wel dat een ander er nog is zolang je over haar spreekt. Dat is wat wij 

nog vaak zullen doen. Nog vaak zullen wij tegen elkaar zeggen: hoe zou Ria dat 

gedaan hebben, hoe zou zij hiermee omgegaan zijn? Haar naam zal nog vaak 

genoemd worden. 

Caritasbestuur Walcheren 

 
 
 
 
 
 
 



Zondag openbaring des Heren (3 januari 2021). 
Bijbelteksten en overweging hierbij. 
E.L. Jes.60, 1-6; Antwoordpsalm 72; T. L. Efesiërs 3, 2-3a.5-6; 
H. Evangelie Mt.2,1-12 
 
 
Tekst: René Heinrichs, aalmoezenier b.d. 
 
 
Beste mensen, lezers en lezeressen. 
Allereerst een Gezond en gelukkig 2021 met alles wat voor ons mensen wenselijk is. 
 
Nadat we allen te maken hebben gehad met Covid 19 werden we, misschien allen, kort 
geleden opgeschrikt door het resultaat van een poll over de populariteit van onze 
Koning Willem Alexander. Vanaf half juli dit jaar tot einde van dit jaar was deze gedaald 
van ongeveer 79% naar 47 %. Een enorme keldering. Nog nooit was het koningshuis zo 
impopulair geworden onder W.A. Klaarblijkelijk heeft hij iets gedaan of gelaten dat tegen 
de wil van het volk is ingegaan. Hij heeft zichzelf met zijn gezin groter en belangrijker 
gemaakt dan het belang van het volk der Nederlanders. Een gevaarlijke ontwikkeling 
voor hem en het koningshuis want zei niet onze voormalige koninging, nu prinses 
Beatrix ooit dat het koningschap valt of staat met het draagvlak onder de bevolking? 
 
Het gaat mij niet om de populariteit van W.A. maar wel om de betekenis van een goede 
koning volgens Bijbels gedachtegoed.  
 
We vieren komende zondag 3 januari het feest van de Openbaring van de Heer. In de 
volksmond heel lang geheten Driekoningen. In het H. Evangelie volgens Mattheus dat 
we vandaag lezen komt dit woord koningen niet voor. Mt. spreekt over Wijzen, magiërs. 
Van oost, zuid en west, uit de toenmalig bekende wereld. Mensen die weet hebben van 
het bijzondere in ons leven, die zicht hebben op de diepte van ons bestaan, die 
vermoeden dat er achter de zichtbare werkelijkheid nog een goddelijke werkelijkheid 
schuil gaat. 
 
Magiërs hebben iets met sterren, zij bedrijven ook astrologie. En de drie magiërs uit het 
evangelie van vandaag zien een bijzondere ster. Zij vermoeden dat er iets bijzonders 
aan de hand is. Zij willen weten wat er aan de hand is en gaan op weg, zij volgen de 
ster. Zij worden als het ware Godzoekers! 
 
Onderweg vernemen zij dat er een nieuwe koning geboren is. En ze gaan deze 
aanbidden want ze weten dat deze koning van godswege gekomen is! En de ware 
Koning die gekomen is van Godswege heeft oog voor de noden van de mensen, oog 
voor het kleine en de kleinen onder ons., die is er voor de armen, die komt vrede 
maken. Zie psalm 72. Het O.T. staat vol met een ingrijpen van God als er slechte 
koningen optreden. Die er dus niet zijn voor het volk maar alleen voor hun eigen 
grootheid! Zie het boek Koningen. De koningen in het O.T. zijn altijd koning in Gods 
naam, moeten dus Gods wil uitvoeren. En zij die alleen maar aan zichzelf en hun gezin 
denken, die paleizen bouwen voor zichzelf, niet het belang van de armen en de kleinen 
op het oog hebben en die behartigen worden gestraft, ontheven uit hun functie, vinden 
een spoedige dood.  
 
De drie wijzen uit het H. Evangelie vragen  nog eens na bij Herodes, de Koning der 
Joden en bij de Schriftgeleerden of en waar die nieuwe koning van godswege geboren 
is want ze willen die gaan aanbidden. Dezen weten het , nog, niet maar zijn wel erg 
belangstellend naar deze nieuwe koning. 



 
De drie wijzen gaan de nieuwe koning aanbidden! Wat verstaan we daaronder? 
Aanbidden heeft alles te maken met jezelf klein maken, letterlijk door de knieën gaan, 
ter aarde gaan. Aanbidden is zichzelf klein maken, nog kleiner, nog kleiner… totdat het 
kleine zichtbaar wordt.  
 
De drie wijzen vinden de stal met de voederbak en kloppen aan. Maria, over wie verder 
niet gesproken wordt in dit hoofdstuk, doet iets heel belangrijks. Zij opent de deur voor 
die drie vreemdelingen die haar kind van Godswege gekomen willen aanbidden! Die 
drie grote gestalten over het kind gebogen waardoor ze het zicht ontnemen op het Kind 
voor de ander gaan door de knieën, zij maken zich klein en het kleine Kind wordt 
zichtbaar. Zo wordt dit Kind bedoeld voor allen op de hele wereld. Voor Godzoekers, 
voor randkerkelijken voor diep gelovigen. God is in het Kind gekomen voor iedereen op 
aarde. God behoort niemand toe, niemand mag god claimen. God is groter dan ons hart 
en denken.  De magiërs nemen geschenken mee en bieden deze aan.  
 
Door de aanbidding van het Kind vinden zij rust, vrede in hun harten, stabiliteit. En 
weten zij dat de armen de voorkeur hebben bij God. Zo worden deze mensen koninklijk! 
De drie Godzoekers willen na hun aanbidding van het Kind de wereld vertellen van dit 
Kind. Zo worden zij van Godzoekers Richtingwijzers in ons leven. Misschien dat 
mensen doorheen de geschiedenis dit aspect zo duidelijk hebben erkend dat de wijzen 
koningen zijn geworden in hun beleving. 
 
Laten we bidden, met de woorden van Kees Waaijman, om de mentaliteit van de 
wijzen. Onze woonplaats verlaten om de vreemdeling te eren. Onze kennis in dienst te 
stellen om het ongehoorde stem te geven. Onze levensreis inzetten voor dit Kind dat 
buiten de cultuur, niet in rijkdom en paleis, geboren, het midden van de wereld is. Onze 
rijkdommen neerleggen aan de voeten van deze koninklijke armoede, liggend in een 
voederbak. Onszelf neerwerpen op de aarde, opdat de vernederde zichtbaar wordt voor 
het oog van de wereld. Door de knieën gaan voor dit goddelijk geheim van leven opdat 
het openbaar wordt in ons leven. 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 



,,Coronavaccin voor iedere wereldburger’’ 

Naar aanleiding van berichten dat rijke landen vooraan staan bij de distributie 

van het vaccin tegen Covid-19 roepen vertegenwoordigers van godsdiensten en 
levensbeschouwingen de Nederlandse regering en de Tweede Kamer op om zich 
ervoor in te zetten dat het vaccin op gelijke wijze beschikbaar komt voor iedere 
wereldburger. Deze oproep sluit aan bij het eerder appel om 1% van het budget 
beschikbaar te stellen voor de bestrijding van de Covid-19 pandemie in 
ontwikkelingslanden. Hieronder de tekst van de oproep. 
 
Brief aan regering en Tweede Kamer 
In het bemoedigende besef dat wij in Nederland binnenkort over Covid-19 vaccin zullen 
kunnen beschikken, dat vervolgens in hopelijk snelle fasen aan allen kan worden 
toegediend, wijzen wij op onze gemeenschappelijk morele verplichting om 
als wereldgemeenschap er zorg voor te dragen dat het medicijn iedereen kan bereiken. 
 
Wij zijn bezorgd door recente berichtgeving (o.a. ‘Rijke landen staan toch vooraan’ NRC 
Handelsblad, 30 november 2020) dat de aanvankelijk uitgesproken intentie tot het 
realiseren van deze mondiale solidariteit  –door middel van het verschaffen van de 
noodzakelijke financiële middelen voor het verzekeren van evenredige, snelle 
vaccinatie via WHO en andere internationale hulporganisaties–  niet in daden zal 
worden omgezet. 
 
Wij doen daarom een dringend beroep op regering en volksvertegenwoordiging om er 
zorg voor te dragen dat het vaccin iedere wereldburger op gelijke wijze kan bereiken, en 
dat de daartoe benodigde middelen door Nederland en andere landen evenredig ter 
beschikking zullen worden gesteld. 
 
De gemeenschappelijke les die ons in deze tijd heeft doordrongen is: de mensheid 
is één lichaam, wanneer een deel van het lichaam wordt aangetast voelen alle delen de 
pijn. Niemand mag in de steek gelaten worden. 
 
Laten wij in de naam van de Bron van Al het Leven en ons geweten kracht aan elkaar 
ontlenen.. 
 
Wij hopen en verwachten dat Nederland haar verantwoordelijkheid zal nemen. 

In verbondenheid, 
Rabbijn Awraham Soetendorp 
Bikram Lalbahadoersing, Voorzitter In vrijheid verbonden 
Geert van Dartel, Voorzitter Raad van Kerken in Nederland 
Christa Compas, Directeur Humanistisch Verbond 

 

Bron: Raad van Kerken Nederland; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken 

 

 
 

Reageren op een artikel in deze nieuwsbrief? 

Stuur uw e-mail naar nieuws@rkwalcheren.nl 

 

 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/29/rijke-landen-staan-toch-vooraan-a4021885#/handelsblad/2020/11/30/%23106
mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 
Vlissingse parochiaan test positief op corona 

Een parochiaan testte na de kerstdagen positief op het coronavirus en 

informeerde pastores, parochiebestuur en natuurlijk iedereen, met wie nauw 
contact was geweest. De parochiaan was ook tijdens de Eucharistieviering op 
Eerste Kerstdag in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen aanwezig. 
 
De secretaris van het parochiebestuur heeft daarom alle kerkbezoekers van die viering 
geïnformeerd. Er zijn geen berichten binnengekomen dat iemand besmet is geraakt. 
Het is duidelijk dat reservering voor vieringen en bijeenkomsten van groot belang is, 
met naam en telefoonnummer. Ons systeem heeft goed gewerkt. De medewerking 
hieraan wordt gewaardeerd. 
 
Het parochiebestuur 
 

 
 

 
Nieuws voor de agenda? 

Heeft u nieuws voor de agenda van de nieuwsbrief? Stuur deze dan tijdig naar 

onze redactie: rkwalcheren@zeelandnet.nl 
 
Vermeld daarom altijd: 
Datum, begin- en eindtijd, waar het evenement plaatsvindt en uw naam en telefoon-
nummer voor het geval we nog vragen willen stellen. 
 
Met uw aankondiging brengt u uw evenement wekelijks onder de aandacht van 
zo’n elfhonderd lezers van de nieuwsbrief! 
 
 
 

 

Lief en leed 

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

Overleden. 

Maria Esperantia (Ria) Borgs op 1 januari 2021 

 

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! 

 

mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 
 
 
 

 

 

 

 

Wilt u wekelijks voor 

aantrekkelijke 

tarieven adverteren in deze 

nieuwsbrief? 

Neem contact op met Herman 

Maas: telefoon 0118 – 43 03 77 

 

 

 
 

 

Nieuwsbrief H. Maria Parochie Walcheren 
 

Als eerste met het laatste nieuws! 
 



 

 

Petrus Canisiusjaar 

De Nederlandse jezuïet, theoloog, Bijbelvertaler en catechist Petrus Canisius of 

Peter Kanis wordt in 2021 wereldwijd herdacht. 
 
In 2021 wordt in verschillende bisdommen de 500ste verjaardag van Petrus 
Canisius (1521-1597) gevierd. De jezuïet, theoloog en schrijver werd op 8 mei 1521 
als Peter Kanis in Nijmegen geboren. Na zijn Latijnse school in zijn geboortestad 
studeerde hij filosofie en theologie in Keulen. In 1543 trad hij, na een ontmoeting met de 
jezuïet Pierre Favre, als eerste Nederlander in bij de toen net opgerichte Sociëteit van 
Jezus, de orde van de jezuïeten. In 1549 legde hij in Rome, in aanwezigheid 
van Ignatius van Loyola, zijn kloostergeloften af. Hetzelfde jaar promoveerde hij in 
Bologna als doctor in de godgeleerdheid. 
 
Petrus Canisius bestreed de Reformatie en de geloofsonwetendheid onder katholieken. 
Hij speelde een voorname rol in de Contrareformatie en raakte vooral bekend als auteur 
van de eerste katholieke catechismussen. Zijn Summa Doctrinae Christianae uit 1555 in 
vraag-en-antwoordvorm werd in vele talen vertaald en kende ontelbare uitgaven. 
 
De catechismus beleefde meer dan duizend herdrukken in 26 talen en is een van de 
meest herdrukte boeken in de Nederlandse geschiedenis. 
 
De pionier van het onderwijs en de verkondiging van het katholieke geloof 
overleed in 1597 en werd in 1864 zalig verklaard. In 1925 werd hij door paus Pius 
XI heilig verklaard. 

Bron: Kerknet 

 

 

Caritas Walcheren collecteert in de maand januari voor 
Stichting Leergeld Walcheren 

U kunt uw bijdrage storten op: NL 82 RABO 0117 0296 61 ten name van R.-K. 

Caritas Walcheren onder vermelding van ‘Leergeld’. 
 

 

 

 

 

In onze nieuwsbrief leest u ook nieuws 
dat u nergens anders leest! 
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De nieuwsbrief kijkt verder dan 

alleen de parochiegrenzen! 

 



 

 

Moge in de hele wereld het licht van Christus verspreid worden 
Afgelopen woensdag 6 januari 2021, op het hoogfeest van de Openbaring van de Heer, riep 
de paus op om het licht van het Evangelie overal uit te dragen. 
 
Geliefde broeders en zusters, goedendag! 
Vandaag vieren we het hoogfeest van de Openbaring van de Heer of Epifanie, dat wil 
zeggen de verschijning van de Heer aan alle volkeren.  Immers, de door Christus bewerkte 
verlossing kent geen grenzen. Zij is er voor allen. De openbaring is geen ander mysterie. Het 
is altijd hetzelfde mysterie van de geboorte, gezien als licht, licht dat elke mens verlicht, licht 
dat in geloof moet aanvaard worden en licht dat in liefde, als getuigenis en als verkondiging 
van het Evangelie naar de andere wordt gebracht. 
 
Gods licht is sterker dan de duisternis 
De visie van Jesaja die vandaag in de liturgie wordt aangereikt (cf. Js 60,1-6), klinkt in onze 
tijd meer dan ooit actueel: Duisternis bedekt de aarde, het donker de volkeren (v 2). Tegen 
deze achtergrond verkondigt de profeet het licht: het door God aan Jeruzalem geschonken 
licht dat bestemd is om de weg van alle volkeren te verlichten. Dit licht bezit de kracht om 
allen aan te trekken, zij die nabij zijn en zij die veraf zijn. Allen gaan op weg om het te vinden 
(cf. v 3). Het is een visie die het hart opent, die de adem verruimt en die tot hoop uitnodigt. 
Zeker, de duisternis is aanwezig en dreigt in het leven van elke mens en van de 
geschiedenis der mensheid. Maar het licht van God is sterker. Het komt erop aan het te 
aanvaarden zodat het voor allen kan schijnen. We kunnen ons de vraag stellen: waar is dat 
licht? De profeet zag het in de verte, maar dat volstond al om het hart van Jeruzalem met 
mateloze vreugde te vervullen. 
 
Waar is dat licht? 
De evangelist Matteüs maakt op zijn beurt duidelijk, door het verhaal over de Wijzen (cf. 2,1-
12), dat dit licht het Kind van Betlehem is, Jezus, ook al wordt zijn koningschap niet door 
allen aanvaard. Meer nog, sommigen verwerpen het, zoals Herodes. Hij is het licht aan de 
horizon verschenen, de verwachte Messias, Hij door wie God zijn rijk van liefde waar maakt, 
zijn rijk van gerechtigheid, zijn rijk van vrede. Hij werd geboren, niet voor enkele, maar voor 
alle mensen, voor alle volkeren. 
 
Hoe het licht verspreiden? 
Hoe gebeurt deze bestraling? Hoe verspreidt zich het licht van Christus op elke plaats, in 
elke tijd? Het heeft zijn methode van verspreiding. Het werkt niet bij middel van de macht der 
rijken van deze wereld, die altijd trachten de heerschappij erover te verwerven. Neen, het 
licht van Christus verspreidt zich door de verkondiging van het Evangelie. De verkondiging, 
het woord en het getuigenis. 
 
En door dezelfde methode die God gekozen heeft om midden onder ons te komen: de 
menswording, dat wil zeggen door naaste van de andere te worden, door hem te ontmoeten, 
zijn werkelijkheid op te nemen en het getuigenis van ons geloof te tonen, aan elkeen. Alleen 
op deze wijze kan het licht van Christus, die Liefde is, stralen voor allen die het aanvaarden 
en kan het de anderen aantrekken. Het licht van Christus verspreidt zich niet uitsluitend met 
woorden, met schijn, door handelsmethoden … Neen, neen. 
 
Door het geloof, het woord, het getuigenis verspreidt zich het licht van Christus. Christus is 
de ster Maar sterren moeten en kunnen ook wij zijn, voor onze broeders en voor onze 
zusters als getuigen van de schatten van goedheid en van oneindig medelijden die de 
Verlosser om niets aan allen aanbiedt. 
 
 



 

 

Het licht van Christus is geen zieltjeswinnerij, het verspreidt zich door getuigenis, door 
geloofsbelijdenis. Ook door het martelaarschap. 
 
Verbazing 
Dus, de voorwaarde is: in zich dat licht opnemen, het almaar meer opnemen. Wee, als we 
denken het te bezitten. Wee, als we denken dat we het slechts hoeven te beheren! Ook wij 
zijn, zoals de Wijzen, geroepen, om ons steeds opnieuw te laten betoveren, aantrekken, 
leiden, verlichten en bekeren door Christus. Dat is de weg van het geloof, bij middel van het 
gebed en de bewondering van Gods werken die voortdurend ons met vreugde en verbazing 
vervullen, telkens nieuwe verbazing. Verbazing is altijd de eerste stap om verder te gaan in 
dit licht. 
 
Laten we de bescherming van Maria over de universele Kerk afsmeken, dat in heel de 
wereld het Evangelie van Christus verspreid mag worden, het licht van alle mensen, 
het licht van alle volkeren. 

Vertaling uit het Italiaans: Marcel De Pauw msc 

 
 
 
 

Paus Franciscus op cover van Italiaanse Vanity Fair 

Het Italiaanse Vanity Fair stelde zijn eerste nummer van 2021 'in het spoor van paus 

Franciscus' in het teken van de broederlijkheid en de hoop. 
 
Op de cover van het nieuwste nummer van de Italiaanse editie van Vanity Fair, het tijdschrift 
over mode, actualiteiten en popcultuur zoals het zichzelf omschrijft, prijkt 
paus Franciscus. Simone Marchetti, hoofdredacteur van Vanity Fair Italia, schrijft in haar 
redactioneel van 6 januari 2021 dat het na gesprekken met nauwe medewerkers van de paus 
een heel bewuste keuze was om dit speciale nummer aan het begin van het nieuwe jaar in 
het teken te plaatsen van de paus en het vertrouwen op een betere toekomst. 
 
Hiermee onderschrijft volgens hoofdredactrice Marchetti ook paus 
Franciscus' dubbele oproep tot liefde voor diversiteit, die nadrukkelijk in zijn laatste 
encycliek Fratelli tutti werd gepromoot, enerzijds en tot een universele toegang tot het 
coronavaccin anderzijds. Vanity Fair citeert nog uit de Urbi et orbi-kerstzegen van 25 
december, waarin de paus onder meer benadrukte dat niemand uit een crisis als deze 
nooit meer als dezelfde, maar altijd of beter of slechter uitkomt. 

Bron: Kerknet 

 

 

Wilt u een oude nieuwsbrief opvragen? 

Mail naar: rkwalcheren@zeelandnet.nl 
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■ 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Voor de werkelijkheid kan men zijn ogen sluiten, 
voor de herinnering echter niet!! 

 



 

 

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! 
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