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ALLERHEILIGEN EN  ALLERZIELEN 

Op 1 november vieren katholieken Allerheiligen. In de kerk gedenkt en eert men alle heiligen in de 

hemel. Na God staat bovenaan Maria als eerste en belangrijkste heilige. Daarna volgen de 

engelen, aartsvaders, inclusief Sint Jozef, profeten van het Oude Testament, apostelen, 

martelaren, belijders, maagden, monniken en de andere heiligen. De kerk kent een litanie van alle 

heiligen. Hierin worden alle grote heiligen aangeroepen om voor ons te bidden. De dag erna 

2 november, is het Allerzielen. De dag waarop gebeden wordt voor de zielen van alle overledenen. 

Katholieken geloven dat hun gebeden en inspanningen effect kunnen hebben bij God, door de 

verdiensten van Christus en de heiligen. En zo bidden zij ook voor hun overledenen, hopend dat 

God het goed met hen zal maken. Op Allerzielen worden de begraafplaatsen bezocht, men bidt 

voor de geliefde overledenen, legt er bloemen neer en steekt er kaarsjes aan. In de 

eucharistieviering worden alle overledenen herdacht, speciaal zij die het afgelopen jaar zijn 

gestorven. Na deze vaak emotionele viering gaat de priester zo mogelijk met de gelovigen naar de 

begraafplaats. Hier worden de graven gezegend. Het is een dag van verdriet, maar ook van gebed, 

van dankbaarheid voor het leven dat met elkaar gedeeld is. 

Allerheiligen en Allerzielen staan begin november op de kerkelijke kalender, een tijd van 

afsterving en verstilling in de natuur. Zowel op Allerheiligen als Allerzielen wordt stilgestaan bij 

thema’s als sterfelijkheid, de dood, de hemel en de herinnering aan bepaalde personen en wat zij 

voor ons betekenen. 

uit: ‘Vensters op katholiek geloven’   

 

 

 

 

 

EVEN VOORSTELLEN: CORLEEN POPPELAARS 

 

Als nieuw bestuurslid van de HMPW, wil ik mij graag even voorstellen.  

Mijn naam is Corleen Poppelaars (1959) getrouwd, 3 kinderen en  

ik woon in het centrum van Veere. Ik ben sinds afgelopen zomer als  

nieuw lid gevraagd om het bestuur van de HMPW te komen versterken.  

In oktober heb ik ook de goedkeuring van bisschop Liesen. 

Ik ben in het dagelijks leven werkzaam in het speciaal onderwijs op 

 De Sprienke in Goes. In mijn vrije tijd fiets en wandel ik graag. 

Ik hoop een goede bijdrage te kunnen leveren om de samenwerking            Foto familiealbum 

tussen parochie en bestuur te kunnen verbinden. Ik kijk uit naar de vele  

nieuwe werkzaamheden en ontmoetingen die mij te wachten staan. 

Groeten, Corleen Poppelaars 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
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HOE VERDER NA EEN SLOTVIERING ? 

Afgelopen jaar zijn de kapel in Vrouwenpolder en de Heilige Catharina kerk in Zoutelande na een 

slotviering gesloten. Voor deze kerken is nog geen nieuwe bestemming gevonden. 

In beide kerken staat nog inventaris, die op een andere plaats zal worden ondergebracht.  

De RK Kerk onderscheidt hierbij de kerkelijke eigendommen zoals kruisbeelden, tabernakels  

met inhoud (kerkelijk vaatwerk) en overige inventaris zoals stoelen, orgels, keukeninventaris of 

bijv. geluidsinstallaties. Als dat mogelijk is willen we de Kerkelijke eigendommen zoveel mogelijk 

binnen de HMPW behouden of zoals dat heet herbestemmen. Een idee is om karakteristieke 

elementen van de gesloten kerken in de parochiekerk in Middelburg een zichtbare plaats te geven. 

Maar gezien de omvang past maar een deel van de kerkelijke voorwerpen. De rest zal 

noodgedwongen, wellicht tijdelijk, worden overgebracht naar het depot van het Bisdom. Soms zijn 

parochies op zoek naar voorwerpen, bijv. een passend beeld van een heilige, voor een van hun 

kerken.  

Het depot kan hierbij uitkomst bieden. De inventaris van beide kerken is door leden van de 

betrokken werkgroepen in kaart gebracht en er zijn ondertussen voorstellen voor een nieuwe 

bestemming. Een voorbeeld is het beeldje van de H. Catharina, dat een plaats kan krijgen in de 

strandkerk van Dishoek.  

In aanloop tot de sluiting van de OLV kerk (Rozenkrans) in Vlissingen gaan we ons ook bezig 

houden met het “uitpluizen “ van het archief. Eerste zorg is het selecteren van documenten of 

materiaal dat historische waarde of juridische betekenis heeft en moet worden behouden. 

Bijvoorbeeld is een armenboek uit de jaren 20 met giften aan gezinnen die moeite hadden om 

rond te komen, in die tijd het enige sociale vangnet.  

Het samenstellen van de inventarislijst van de OLV kerk is de 2e stap. De kerkelijke eigendommen 

zijn eerder door het bisdom in 2012 in kaart gebracht. In deze collectie komen ook voorwerpen 

voor die uit de eerdere RK Kerk in Vlissingen afkomstig zijn. We hopen een paar karakteristieke 

objecten, die een link hebben met de geschiedenis van de OLV kerk te kunnen plaatsen in de 

beoogde devotiekapel. Of anders mogelijk in de parochiekerk in Middelburg als zichtbare 

verbinding met de OLV kerk. 

 

De inventarisatie en het vinden van een nieuwe bestemming gaat vermoedelijk veel tijd vragen. 

Er zijn 2 parochianen/vrijwilligers die meedenken en ons helpen en aandacht hebben gevraagd 

voor de goederen van verenigingen die gebruikmaken van de pastorie.  

Als u ons wilt helpen dan bent u welkom. Neem in dit geval contact op met Jo Miltenburg of de 

secretaris van de HMPW. 

Paul Stok, email p.stok@rkwalcheren.nl 

OLV KERK VLISSINGEN 
Over de vervreemding van de Onze Lieve Vrouwe kerk in Vlissingen en een nieuwe locatie voor 

vieringen worden momenteel nog gesprekken gevoerd. Dit vraagt zorgvuldigheid en dus ook tijd 

om met partijen goede afspraken te maken. De slotviering van de OLV kerk zal naar verwachting 

begin 2022 plaatsvinden.  

Ruud Louwes 

Vice-voorzitter HMPW 
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ZILVEREN JUBILEUM 

Op 1 november viert onze oud pastor Ralf Grossert zijn zilveren jubileum als pastoraal werker. 

We feliciteren Ralf van harte met deze mijlpaal. 

 

TOEVOEGING  

Peter Vrancken attendeerde de redactie erop, dat er In het oktobernummer van ‘Verbinding’   

bij het artikel ‘Bloemen in de kerk’ zonder zijn toestemming een foto van de Mariakapel in  

de H.H. Petrus en Pauluskerk was geplaatst. Ook stond zijn naam niet vermeld. 

Dat had niet mogen gebeuren. De foto heeft hij gemaakt op 15 augustus 2018 en is geplaatst  

op rkwalcheren.nl.  De redactie van ‘Verbinding’  verontschuldigt zich voor deze omissie.  
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IN THE MOOD…… 
 
Lieve mensen! 

Misschien kent u dit nummer nog van Glenn Miller? De ouderen  onder ons zullen hun hersenen 

kraken en hopelijk op de vrolijke melodie uitkomen. Voor de jongeren is lang verleden tijd. 

Het is een vrolijk nummer waarbij  de woorden: in the mood vaak herhaald worden. 

Mijn collega Fons van Hees heeft dit beeld jaren geleden gebruikt om iets weer te geven wat het 

rozenkransgebed met ons kan doen. Na al die jaren is het me bij gebleven. De kracht zit in de 

herhaling van het Weesgegroet afgewisseld met het Onze Vader. Zoals bij het lied kom je hierdoor 

in een bepaalde stemming. In ons geval een stemming van gebed dat ons helpt om onze 

verbondenheid met anderen te delen aan wie we de intenties opdragen. 

Sinds de corona-pandemie hebben we in de Lievevrouweparochie van Bergen op Zoom de rijkdom 

hiervan ontdekt en bidden nog steeds een aantal parochianen de aangereikte noveen met de 

rozenkrans. 

Het geeft mij een rustpunt op de dag en de kans om aan mijn belofte te voldoen wanneer ik tegen 

mensen zeg dat ik voor hen zal bidden. 

In oktober wordt de rozenkrans extra aangereikt ieder jaar opnieuw. 

Ik hoop dat menigeen ingaat op de uitnodiging en in the mood mag komen. 

Weten dat anderen meebidden schept een band en is een teken van verbonden zijn met elkaar. 

Vrede en Alle Goeds 

Pastoor Paul Verbeek 

 

 

OVERDENKING 
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UIT DE PAROCHIE 

 

  

 

 

….IMMERS, ER STAAT GESCHREVEN…. 
In de vitrinekast in de HH Petrus- en Pauluskerk in Middelburg wordt sinds jaar en dag aandacht 

besteed aan uiteenlopende onderwerpen die te maken hebben met kerk, geloof en kunst. Op dit 

moment is er een tentoonstelling met als titel …immers, er staat geschreven…. 

Deze woorden komen vaak voor in het Nieuwe Testament, wanneer wordt terug verwezen naar 

het Oude Testament. Zij vormen nu het motto voor de nieuwe tentoonstelling in de vitrinekast.  

Op verschillende manieren worden de verhalen van het Oude Testament tot leven gebracht, van 

de inspirerende afbeeldingen van Marc Chagall tot kleurig Playmobil. Bij de voorwerpen en 

afbeeldingen staan verwijzingen naar de teksten in de Bijbel waar zij betrekking op hebben. Aan 

de hand daarvan kan men een eigen tochtje door de Bijbel maken en - opnieuw - ontdekken wat 

er zoal geschreven staat. 

 

De KBO afdeling  Middelburg-Veere heeft Nicolette Meulenbroek  gevraagd  

om voor haar leden een gezamenlijk tochtje te begeleiden.   

Zij heeft de vitrinekast ingericht. Ook parochianen kunnen haar uitleg volgen.  

 De datum is  woensdag  3 november a.s. van 14.00 uur tot 15.30 uur.  

De kosten bedragen 5 euro inclusief koffie/thee. 

Aanmelden kan bij : apluijmers@gmail.com  

Neem wel een Bijbel mee en eventueel een leesbril!                                                                

                   foto Trudy van Hoof 

 

 

KINDERHOEK 

Beste parochianen, 

In de Verbinding  van september heb ik een oproepje geplaatst  

voor een tafel en kinderstoeltje voor de kinderhoek.  

Dankjewel aan de goede gever! 

Pastor Ria Mangnus     

 

 
                   foto Trudy van Hoof 

 

 

 

 

 

mailto:apluijmers@gmail.com
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HET EUCHARISTISCH WONDER VAN MIDDELBURG  

Deze tekst verhaalt het hostiewonder van Middelburg.  De Augustijnen van Middelburg hebben er 

mee te maken gehad, want zij waren in het bezit van de hostie. De Augustijnen hadden in 

Middelburg een klooster. 

In het jaar des Heren 1374 verleende de Heer in zijn oneindige barmhartigheid de genade van een 

diepgaande bekering aan een man die met weinig eerbied de heilige communie ontving. Dit 

geschenk dat de Heer gaf, is eigenlijk een geschenk ook aan ons: het wil ons helpen met meer 

eerbied en geloof ter communie te gaan.  

Wat is er gebeurd?  

We gaan terug naar het jaar 1374 in Middelburg. Middelburg was een stad met een abdij. In deze 

stad woonde ook een rijke, vrome en edele vrouw.  Zij drong haar personeel erop aan, om op de 

eerste zondag van de Veertigdagentijd op waardige wijze de heilige communie te ontvangen. Na 

een eerlijke biecht en na het ontvangen van de heilige communie, zouden ze immers voorbereid 

zijn, om de Veertigdagentijd, een periode van boete en gebed, goed te beginnen.  

En zo kwam het, dat ook Jan van Keulen naar de mis ging om de heilige communie te ontvangen. 

Hij vond het echter niet nodig om eerst zijn zonden te belijden en daardoor vergiffenis te 

ontvangen in de biecht. Zonder deze belijdenis ging hij dan ook te communie. De priester kwam bij 

de communiebank waar Jan zat neergeknield en hij legde een hostie op de tong, zoals toentertijd 

gebruikelijk was. Maar de Heer wilde Jan van Keulen tot inkeer brengen en gaf toen een grote 

genade. De hostie veranderde op de tong van Jan van Keulen in echt vlees. Jan kon deze tot 

vleesgeworden hostie niet doorslikken. Op het moment dat Jan in de hostie beet, vielen er drie 

druppels bloed op de communiedoek. De priester schrok hevig van het gebeuren en nam de tot 

vleesgeworden hostie uit Jans mond weg en borg die veilig weg.   

Er was nog iets met Jan aan de hand, want tijdens het onwaardig ontvangen van het heiligste der 

heiligen, werd hij van ene op het andere moment blind. Jan kwam door het gebeuren tot inkeer en 

kreeg een diep berouw. Hij biechtte nederig zijn zonden op en God, die altijd barmhartig is voor 

wie berouwvol en nederig zijn zonden belijdt, gaf aan Jan het gezichtsvermogen terug. Jan was nu 

echt bekeerd. Tot aan zijn dood leidde Jan van Keulen een voorbeeldig leven en hij werd een grote 

vereerder van het Allerheiligste Sacrament. De tot vleesgeworden hostie en het met het heilige 

bloed bespatte communiedoek werden bewaard.  De hostie werd overgebracht naar Keulen waar 

het altijd vereerd is gebleven tot aan de verwoesting van de Sint-Albanuskerk in de Tweede 

Wereldoorlog.  

Een gedeelte van de hostie is in Leuven terechtgekomen, waar het eeuwenlang werd vereerd, o.a. 

met een jaarlijkse processie. In de zestiger jaren van de vorige eeuw is de heilige hostie in een 

museum terechtgekomen en de geconsacreerde hostie wordt nu bewaard in het depot van 

museum ‘M Leuven’.  In Middelburg heeft men na de overbrenging van de hostie naar Keulen een 

gedeelte van de bebloede communiedoek bewaard. Zo bleef er ook in Middelburg nog een zekere 

cultus rondom het wonder bestaan, totdat Middelburg overging tot de Reformatie. 

 

Ingestuurd door kapelaan Bart Theunissen, parochie Edith Stein, rector bij het bezinningscentrum 

Emmaus te Helvoirt.  
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WAT VOOR WERK DOET EEN KOSTER? 

De redactie van ‘Verbinding’ heeft aan Ad Jacquemijns gevraagd wat het 

werk van een koster inhoudt. Hieronder volgt zijn verhaal/ 

Wat zegt Wikipedia hier over ? Wel hieronder heb ik een korte beschrijving  

geplukt van internet.  

Een koster (van het Latijn custos = bewaker), in Kerklatijn ook sacrista geheten, is een functie die, 

al dan niet bezoldigd, belast is met de dagelijkse zorg voor het kerkgebouw en het klaarzetten van 

de verschillende voorwerpen voor de liturgische eredienst, zoals het liturgisch vaatwerk of een glas 

water op het spreekgestoelte. 

De functie van koster bestaat zowel binnen het katholicisme als het protestantisme. 

De koster is belast met diverse facilitaire taken om de kerk en de liturgie te ondersteunen.  

Hij regelt allerlei praktische aangelegenheden in en om het kerkgebouw, zoals verlichting, 

verwarming, klein onderhoud, en eventueel in de tuin en/of begraafplaats ('kerkhof'). 

Nu is er in de loop der jaren veel veranderd in de kerk en zo dus ook wat betreft de kosters.  

Waren er vroeger betaalde kosters, tegenwoordig wordt de taak vervuld door 1 of meerdere 

vrijwilligers en de taken zijn in de verschillende kerken dan ook anders. 

In Vlissingen hebben we 2 kosters die om en om die taak op zich nemen. Meer kosters zou 

wenselijk zijn maar helaas hebben we nog geen versterking kunnen vinden. 

Om enig inzicht te krijgen van wat de kosters allemaal doen in de kerk, zal ik enige stappen 

doornemen: 

 

De zondagsviering begint voor de koster 1,5 a 2 uur voordat de viering begint. 

Tegenwoordig moet sowieso de kerk voor, tijdens en na de viering worden gelucht  

i.v.m. corona. In de tussentijd worden de kachels in de winter aangezet en indien nodig wordt  

de toegang tot de kerk en de fietsenstalling sneeuwvrij gemaakt.  

De fietsenstalling wordt 1 uur voor aanvang van de viering geopend, afgesloten tijdens  

de viering en na de viering weer geopend. Natuurlijk wordt de stalling later weer afgesloten. 

Dan: Wijwaterbakjes bijvullen ( niet in coronatijd ) , kaarsen aansteken, deuren openen bij 

vluchtwegen, banken controleren, tabernakel vrijmaken, lichten aanzetten , Evangelieboek  

en lectionarium klaar leggen in de sacristie op de juiste bladzijde, liederenbord klaar maken  

en in overleg met de dienstdoende voorganger completeren, credenstafel klaarmaken  

(dus kelk met kelkdoekje, water en wijn, hosties, kan met water en handdoek, zeep en 

desinfecteermiddel, altaarbellen klaar zetten).  

Ook moet er gecontroleerd worden of de liturgische kleuren overal voor deze dag juist zijn en 

indien nodig moeten ze worden aangepast. De kleding van de voorganger wordt gereed gelegd 

in de sacristie. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerklatijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkgebouw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eredienst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Liturgisch_vaatwerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kansel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Katholicisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Protestantisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Facilitair_management
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkgebouw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Begraafplaats
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Indien nodig misdienaars helpen met aankleden, orde van dienst controleren en gereed leggen  

en eventuele vragen van diversen trachten te beantwoorden. 

Daar ook de koster medeverantwoordelijk is voor de veiligheid zal hij meestal achterin de kerk  

zijn om de deuren en kaarsen in de gaten te houden. Tevens heeft hij dan een totaal overzicht, 

zodat hij kan ingrijpen of assisteren waar het nodig is. Ook het klaarzetten van de collectemandjes 

is een taak van de koster.  

Na de viering moet natuurlijk alles weer netjes worden opgeruimd, gecontroleerd en goed 

afgesloten worden.  

 

Ook bij andere vieringen, zoals bruiloft , begrafenis, doop of vieringen op Hoogtijdagen zijn er 

behalve wat hierboven is opgesomd nog extra taken voor de koster b.v. het aansteken van de 

apostelkaarsen, gereed maken van het doopfont met bijbehorende attributen, Kerststal zetten, 

reserveren van plaatsen, gereed zetten van de baar voor de overledene (en afspraken maken met 

uitvaartondernemer) voorbereiden wierookvat en kooltjes, wijwater met kwast en vele andere 

taken. 

Niet alle vieringen zijn gelijk, zodat er zaken niet hoeven worden klaargezet of juist meer of  

andere dingen nodig zijn. Denk o.a. aan het verschil tussen eucharistie vieringen en  

Woord en Communievieringen, viering van de 1e H. Communie, Vormselviering,  

viering Allerzielen, Paaswake etc. Al dat soort vieringen hebben een speciale uitstraling en 

voorbereiding nodig. Dit gebeurt in overleg met de voorganger, werkgroep. 

Kortom het zijn veel verschillend zaken die op een (vrijwillige) koster afkomen. Niet alles wat de 

koster regelt of doet, is nu vermeld, maar geeft een kleine blik achter de schermen wat er allemaal 

op een koster af kan komen. Maar als de voorbereidingen juist worden uitgevoerd en speciale 

wensen vroegtijdig aan de koster worden doorgegeven, dan kan de viering vlekkeloos en eerbiedig 

verlopen. 

Gelukkig wordt de koster zo links en recht geholpen met b.v. terughangen van knielkussens in de 

banken, het op zijn plaats leggen van de liederen boekjes achterin de kerk, uitblazen van de 

kaarsjes en het opruimen van de restanten, het afwassen van de vaat, etc.  

Maar een aanvulling op het kostersbestand zou een zeer gewaardeerde geste zijn. Mocht iemand 

zich hiervoor willen inzetten, dan bent u uitermate welkom!! 

Ad Jacquemijns 
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EXTRA  ACTIE KERKBALANS 

Nog steeds vragen wij uw periodieke financiële steun voor onze parochie. 

Geef voor verbondenheid met elkaar, steun uw kerk!  

Samen houden we elkaar vast in én na coronatijd. 

De komende tijd wordt een tijd van weer opbouwen.  

Opnieuw een roerige periode. Laten we hierin bovenal  

elkaar vasthouden! Daar heeft de kerk uw hulp bij nodig.  

De coronacrisis vraagt veel van kerken, ook financieel gezien 

De creatieve vormen van kerk-zijn zorgen juist voor extra  

kosten, die kerken en parochies zonder aarzelen voor hun  

rekening nemen. We hopen van harte dat u wilt geven voor  

uw parochie. Want elkaar vasthouden, dat kan alleen samen.  

Helpt u mee?   

 

Maak uw bijdrage over naar volgende rekeningnummers: 

• Parochiebijdragen Middelburg NL42 INGB 0000 6586 70  

t.n.v. H. Maria Parochie Walcheren o.v.v. extra actie kerkbalans 

• Parochiebijdrage Vlissingen NL28 INGB 0008 0339 29  

t.n.v. H. Maria Parochie Walcheren  o.v.v. extra actie kerkbalans. De coronacrisis vraagt veel van 

kerken, ook financieel gezien. Inkomsten nemen af en tegelijk zorgen extra maatregelen voor 

meer kosten. 
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TERUGKOMVIERING VAN DE EERSTE COMMUNICANTEN IN DE OLV KERK IN VLISSINGEN 
Op 3 oktober was er een speciale viering voor de communicanten  

die op 10 juli hun eerste communie hadden gedaan. Zes communi-

canten met hun familie waren aanwezig. Pastor Rens Stobbelaar ging 

voor in deze dienst.  Heel speciaal was dat alle kinderen van pastor 

Rens Stobbelaar de kinderzegen kregen. De bloemengroep van de 

O.L.V. kerk had voor ieder kind een bloemstukje gemaakt.  

De kinderen brachten de bloemen met een kaartje (hartje) naar het 

altaar. Bij de voorbeden lazen zij hun hartenwens voor : ‘Als je valt,  

help ik je weer  overeind’ of  ‘ik wens dat elk kind eten krijgt’.  Het Gemengd Koor van Vlissingen 

o.l.v. dirigente Riet Boone zong ‘ Wees gegroet O Sterre’ terwijl de kinderen de bloemen naar 

MARIA brachten. 

Na afloop werd er tijdens het koffie- en limonade drinken nog nagepraat. De aanwezigen vonden 

het een prachtige dienst met zoveel kinderen in de kerk. We hopen dan ook dat de ouders en de 

kinderen vaak gezien worden in de vieringen. Dat is onze hartenwens!! 

 

VORMSEL 

Hoera, we mogen eindelijk weer. 

Aan de hand van het project “Vuur en Vlam” bereiden we de jongeren voor op het Vormsel.  

Dit doen we in 6 stappen ( bijeenkomsten ) elk met een eigen thema en dit op de 

woensdagavonden. Dit jaar hebben we in Vlissingen 19 vormelingen en het is een leuke groep.                                                                     

Op woensdag 13 oktober zijn wij als werkgroep en vormelingen voor de eerste keer bij elkaar 

gekomen. Nadat we vorig jaar , voor de lockdown, al kennis hadden gemaakt met de ouders van 

de vormelingen.  Deze avond had als thema: “MISSIE” + “DE HELPER”.     

Zondag 17 oktober was het onderwerp : “CONTACT“ en konden de vormelingen zich voorstellen 

tijdens de viering in de kerk. Na de viering zijn de vormelingen nog even bijeengekomen in de 

vergaderzaal met de werkgroep en konden de ouders / verzorgers op het Martinusplein zich te 

goed doen aan koffie , thee en voor de kleintjes was er limonade. Nadat  de vormelingen in de 

vergaderzaal gereed waren kwamen ook zij naar het Martinusplein om zich bij hun familie te 

voegen.  

Woensdagavond  20 oktober was het onderwerp “VUUR”    

Woensdagavond 3 november is het onderwerp “IK GELOOF” 

woensdagavond 10 november is het onderwerp “UITDRAGEN” 

woensdagavond 17 november : oefenen in de kerk 

En dan op zaterdag 20 november; 10.30 uur:  regionale vormselviering in de Onze Lieve 

Vrouwekerk  in Vlissingen. Vormheer: Vicaris Paul Verbeek 

De voorbereidingen in Vlissingen worden geleid door de werkgroep vormsel bestaande uit:  

Leonie, Wilma en Miranda. 

Wilma Jacquemijns 
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TERUGBLIK MISSIONAIRE MIDDAG/ OPEN KERK OP 23 OKTOBER  

In het begin van dit jaar kwam pater Thaddy met de wens om een straatmissie te houden. 

Wat moest ik mij daarbij voorstellen? Het evangelie brengen onder de mensen op straat. 

Nu herinner ik mij nog goed de jaren zeventig.  

Op het hoekje van de markt en De Lange Delft werd het winkelend publiek met  fluit en 

rammelende muziekinstrumenten verwelkomd door mannen en vrouwen in rood/oranje kleding. 

‘De Bhagwan’  verkondigde de overtuiging waar zij voor stonden.  Moesten we nu ook de straat 

op en langs deuren gaan om onze geloofsovertuiging te verkondigen? U begrijpt het wel, dat ik in 

eerste instantie wat bedenkingen had. 

 

De eerste kennismaking met mensen,  die al eerder een straatmissie hadden gedaan, 

konden mij ook niet echt overtuigen. Ik ben niet zo uitbundig en eerlijk gezegd had ik  

ook enige schroom. Toch werd ik nieuwsgierig. Er wordt in onze kerk al langer geroepen, dat de 

kerk steeds leger wordt bij de vieringen. En inderdaad, er mag best wat gebeuren toch?? 

 

De tweede vergadering over de straatmissie woonden kapelaan Bart Theunissen, 

parochie Edith Stein, rector bij het bezinningscentrum Emmaus te Helvoirt, Tom van Acht, 

(een parochiaan uit Eindhoven) en Brechje Loenen, coördinator  van deze missie en van het 

gezinspastoraat van het bisdom Breda bij.  Pater Thaddy, Ruud Louwes en ik waren ook aanwezig. 

We kregen nu meer informatie en ik werd enthousiaster. Wel heb ik wat op de rem getrapt over 

verdere versterking vanuit het Brabantse. Laten we aansluiten bij het karakter van de Zeeuwen, 

die nu eenmaal wat behoudender zijn. Hulp moet uit de eigen parochie komen.  

Jawel, die hulp kwam er ook!!  Zo’n zeven parochianen sloten zich aan bij dit initiatief.  

In eerste instantie leefden ook bij hen de vraag ‘wat moeten we ons daarbij voorstellen?’ 

Opnieuw belegden we een vergadering.  Nu sloten zelfs parochianen uit  Haamstede, Goes 

Biervliet, Terneuzen en België zich aan en ook meer parochianen uit onze parochie. Zodoende  

waren er zo’n twintig gelovigen, die met hart en ziel aan deze missie mee wilden werken. 

 

We aten eerst een eenvoudige maaltijd voordat we begonnen met vergaderen. Je leert elkaar op 

die manier beter kennen. De middag met een missie kreeg steeds meer vorm. We verdeelden de 

taken en een mooi noveen gebed werd geschreven. We waren er klaar voor. 
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De straatmissie kon op 23 oktober van start gaan. Nog meer mensen hielpen ons. We begonnen 

met een korte eucharistieviering. Daarna  ging iedereen aan de slag om de kerk in te richten. 

Na de lunch werd het Allerheiligste in de monstrans plechtig uitgesteld op het altaar. 

Tien van ons gingen na de plechtigheid op pad naar het Scheldeplein. De mobiele kapel  kreeg 

daar een mooie plek. Een doos met driehonderd devotiekaarsjes en een doos met tweehonderd 

Maria-snoepjes gingen mee. De kerk ging open. De vlag van Nederland en de vlag met de 

pauselijke kleuren werden opgehangen. Achterin de kerk lagen bijbeltjes, kleurplaten, 

nieuwsbrieven voor de kinderen, het parochieblad en een CD van kapelaan Bart Theunissen 

 ‘laat de hoop u blij maken’.   

 

In de kerk stond bij het altaar een intentiebus. Bezoekers schreven op een briefje een intentie op: 

De wens voor genezing of gedachtenis aan een dierbare, geluk en voorspoed. Hun intentie deden 

ze in de intentiebus. In de viering op zondag daarna werd voor de intenties gebeden.  

Naast de intentiebus stond een mandje met bijbeltekstjes. De bezoekers pakten een tekstje, 

lazen het en namen het mee. Naast de vrijwilligers waren er drie priesters aanwezig:   

Pater Thaddy, kapelaan Bart Theunissen en kapelaan Luc Simons van het bisdom, die in deeltijd 

werkt in het bisdom Breda. Het was fijn, dat de bezoekers van de kerk en op straat in gesprek 

konden gaan met de geestelijken. Kaarsjes staken de bezoekers in de kerk en op straat aan, 

 ze stonden even stil bij wat hen bezighield, er werd gebeden. Het waren korte en langere 

ontmoetingen. In de kerk klonk serene live-muziek. De elektrische piano, het gezang en de 

Indiaanse blokfluiten klonken prachtig in de mooie kerk.  

Wat gebeurde er op straat? Geen rinkelende bellen, geen opdringen aan de mensen.  

Kaarsjes  boden we aan om aan te steken in het kapelletje. Op hun eigen initiatief spraken  

we met de winkelende mensen. Ze waren verrast en positief over ons initiatief.  

Ik hoorde een jongen van veertien jaar zeggen, dat hij een kaarsje aanstak in de hoop 

dat Corona gaat verdwijnen. Die middag hebben bijna driehonderd mensen een kaarsje 

aangestoken.  

Aan het einde van de dag hebben we met samen gegeten en gebeden. God heeft ons zeer nabij 

gestaan om deze dag succesvol te laten verlopen. Daar zijn we Hem zeer dankbaar voor. 

Zaadjes zijn gezaaid en we hopen, dat ze op vruchtbare bodem verder gaan opbloeien. 

Kort evalueerden we de dag. We hebben veel werk verricht. We waren zeer tevreden over het 

verloop van die dag. De sfeer was bijzonder goed. Ieder die hieraan heeft bijgedragen werd voor 

alle inzet bedankt. Daarna ging iedereen weer naar huis. 

 

Ik ben mijn schroom kwijt en ik hoop dat er nu veel meer parochianen meewerken aan de 

komende straatmissie, zodat we kunnen zeggen:’ De kerk van onze parochie leeft !!’ 

Trudy van Hoof 
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     foto Trudy van Hoof             foto Trudy van Hoof                    foto Trudy van Hoof 

 

VOOR ALLE VRIJWILLIGERS VAN DE HEILIGE MARIA PAROCHIE WALCHEREN. 

Nu de tijd aangebroken is dat we weer met meer mensen bij elkaar mogen zijn, willen we alle 

vrijwilligers van onze parochie in de maand november uitnodigen voor een gezellige avond.  

Het doel van de avond is opeen plezierige manier het contact te hernieuwen. Deze avond willen 

we vooral aandacht geven aan elkaar. Het gaat om plezier hebben en samen inzicht krijgen wie 

wat doet. Maar ook vooral wie nu die persoon is achter “de administratie, het onderhoud, de 

bloemen of de koster”. 

Even niet aan moeilijkheden denken, maar er zijn voor elkaar. Kennis maken met nieuwe of 

misschien wel met vrijwilligers die al heel lang hun werk in de kerk doen. 

Wij kijken uit naar een vrolijke en gezellige avond. Mocht u nou ook vrijwilligerswerk voor de kerk 

doen en geen uitnodiging hebben ontvangen, neem dan contact op met het secretariaat van 

Vlissingen tel. nr. 0118-412247. Wij willen natuurlijk niemand vergeten en alle vrijwilligers de 

gelegenheid geven om hierbij te kunnen zijn. 

 

Vriendelijke groet,  organisatie vrijwilligers  

Pauline Marteijn, Conny Sijlsman, Lisette Jacobs, Marga Pikkaart,  Corleen Poppelaars 

en Ruud Louwes 
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VIERINGEN TER REEDE 

Er kan weer gevierd worden in Ter Reede!! 

Het is van begin maart 2020 geleden dat er een RK viering werd gehouden in Ter Reede in 

Vlissingen. Maar vanaf 6 november 2021 gaat de werkgroep daar weer wekelijks een viering 

houden.  Er zijn voldoende voorgangers en vrijwilligers die hieraan mee willen werken. 

Op 6 november gaat Ria Mangnus voor en wordt er aandacht geschonken aan Allerzielen.  

Het is wel zo dat er voorlopig maar 30 mensen (inclusief vrijwilligers) aanwezig mogen zijn  

en dat er nog geen mensen van buiten het verzorgingstehuis welkom zijn.  

Vooraf moeten de bewoners die op zaterdag de dienst willen bijwonen een toegangskaart halen. 

Marja Dobbelaer-Martinet 

 
SAM’S  KLEDINGACTIE 
Op woensdagochtend 13 oktober en donderdagavond 14 oktober heeft 

Caritas in de O.L.V.-kerk 

 in Vlissingen kleding en schoeisel ingezameld voor Sam's kledingactie.  

Deze vrijwilligersorganisatie werkt nauw samen met Cordaid en met de  

opbrengst kunnen kinderen in Oeganda, na Covid-19,  weer terug naar  

school. De chauffeur die op vrijdag de zakken ophaalde, vertelde mij dat  

er maandelijks wel 15 tot 20.000 euro wordt overgemaakt naar het 

project. Er werden ongeveer 155 zakken ingeleverd, een mooi resultaat 

Dank aan alle mensen die de moeite namen om deze actie te steunen. 

Marja Dobbelaer-Martinet 

                       foto Marja Dobbelaer 

 

WIE HELPT GRAAG MENSEN UIT DE SCHULDEN 

Iedereen kan met financiële problemen te maken krijgen of je nu hoog bent opgeleid of niet. Een 

verandering in je leven kan je hele huishouden op zijn kop zetten. 

Geldzorgen is iets waarover bijna niemand praat.  Toch is dat jammer en is het verstandig om hulp 

in te schakelen. Een Maatje gaat met jou aan de slag, jij neemt alle beslissingen en wij helpen bij 

het maken van keuzes en zijn graag je vertrouwenspersoon. En als je het dan weer zelf kan 

stoppen wij er mee. Hulp van ons is gratis en blijft gratis. 

Zaterdag 20 november start in Middelburg de driedaagse opleiding tot Maatje. Een opleiding voor 

mensen die kunnen luisteren en mee kunnen denken met iemand die met geldzorgen kampt. Er 

zijn nog enkele plaatsen beschikbaar en er zijn nog vele mensen die geholpen willen worden.  

Als vrijwilligers zijn wij werkzaam op Walcheren en werken we samen met andere 

vrijwilligersorganisaties en de professionals.  

Denk je dat het werk van SchuldHulpMaatje iets voor jou is, meld je dan voor een gesprek met 

onze coördinator Harry Anders. We maken een afspraak waarin je je vragen kan stellen en wij 

vertellen hoe wij werken.Voor hulp en voor informatie over de opleiding: 

SHM Walcheren Emailadres:  coordinatorwalcheren@gmail.com Tel: 06 44884927 

mailto:coordinatorwalcheren@gmail.com
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LIEF EN LEED 
 

 

 

 
 
 

 

GEDOOPT 

Alen Anton Babić op 10 oktober. 

Sasha Tiara Senapathige 16 oktober 2021 

Shevin Dushmantha Kalugodage 16 oktober 2021 

 

OVERLEDEN 

op 29 september 2021 is in Oost-Souburg overleden dhr. Petrus [Piet] van Deursen. 

  
 
 
 

                                         

 

CARITAS NOVEMBER  VOOR DE NODEN IN DE EIGEN PAROCHIE. 

In november heeft het bisdom Caritas geen zondag gegeven om te collecteren. Dat doen we dan 

ook niet fysiek. Wel gaan we via de media laten weten dat we geld inzamelen voor de noden in de 

parochie. De opbrengst van deze collecte wordt grotendeels gebruikt om de 

kerstpakketten/kerstattentie die het Vlissingse in- en uitloophuis regelt, voor mensen met een 

hele smalle beurs, te financieren. 

Caritas probeert op verschillende manieren mensen te ondersteunen. Ook in onze directe 

omgeving zijn er mensen die onder of van een minimum inkomen moeten leven. Hierdoor is veel 

niet mogelijk. Door uw bijdrage kan Caritas wel iets mogelijk maken, iets extra’s geven (o.a. in de 

maand december) of nood oplossen.  

U kunt uw bijdrage overmaken: NL 82 RABO 0117 0296 61 t.n.v. RK Caritas Walcheren, onder 

vermelding van: noden parochianen. 
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COLLECTES NOVEMBER  

 7 november   Zondag voor de oecumene/Willibrordzondag (zie bij Nieuws Bisdom) 

14 november     Eigen parochie 

21 november   Nationale jongerencollecte 

28 november   Eigen parochie 

 

 
CARITAS  DECEMBER   KERSTATTENTIE SOCIALE MINIMA  
Caritas collecteert in december voor kerstattenties voor de sociale minima. Concreet houdt dit 

onder andere in dat we van de opbrengsten zelf kerstpakketten aanschaffen en uitdelen, 

dat we in Vlissingen het in- en uitloophuis ondersteunen in het kunnen uitdelen van 

kerstpakketten, en in Middelburg wordt samen met de andere kerkgemeenschappen via de 

burgerlijke gemeente een bedrag geschonken aan één ouder gezinnen die leven op het absolute 

minimum. Voor een grote groep mensen is dit een buitengewoon welkom gebaar en het stelt hen 

in staat om de feestdagen een beetje kleur te geven.  

U kunt uw bijdrage overmaken: NL 82 RABO 0117 0296 61 t.n.v. RK Caritas Walcheren, onder 

vermelding van: kerstpakketten. 
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NIEUWS UIT HET SAMENWERKINGSVERBAND ‘BOVEN DE SCHELDE’ 
 

ALLE 7 GOED! 

is een actuele, muzikale voorstelling over de Zeven werken van Barmhartigheid. Natuurlijk, de 

zeven werken van barmhartigheid deugen. Er valt geen speld tussen te krijgen dat het goed is om 

ze te doen. En veel mensen doen ze ook. 

Tegelijk kunnen ze wel een frisse update gebruiken. Die krijgen ze in ‘Alle 7 goed’. In een talkshow 

komen verschillende deskundigen aan het woord over barmhartigheid en hoe je dat moet doen. 

Het is nog maar de vraag of naturisten wel zo blij zijn met de opdracht de naakten te kleden. Het 

Adamskostuum bevalt hen prima. En lang niet iedereen wordt even enthousiast bij het voorstel de 

vreemdeling te herbergen. Anders was ons asielbeleid wel humaner. Wie de hongerigen gaat 

voeden, moet rekening houden met diverse diëten. Weleens een gevangene bezocht? Genoeg 

dilemma’s om op te kauwen voor ons mensen in deze tijd! 

Op zaterdag 27 november spelen verhalenverteller/talkshowhost Kees Posthumus en 

accordeonist/sidekick Dirk Overbeek ‘Alle 7 goed’ in de RK-kerk in Ovezande, Hoofdstraat 60. De 

voorstelling start om 20.00 uur, inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur. Entree is € 7,50 (voor de 

artiesten en voor het goede doel).  Het is namelijk tevens een diaconaal project voor de 

vluchtelingenkinderen in de kampen in Griekenland. Graag 27 november noteren, veel reclame 

voor maken bij familie, vrienden en kennissen. HOORT, zegt het voort. 

De voorstelling op zaterdag 27 november begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur met gratis 

koffie/thee. Plaats: RK-kerk, Hoofdstraat 60 in Ovezande. De geldende coronamaatregelen worden 

in acht genomen. Toegang: € 7,50 per persoon. Aanmelden kan via 

www.zingenindekerk.nl/keesposthumus. Voor vragen of informatie kunt u terecht bij Ad Schenk 

rk.ovezande@zeelandnet.nl of 06 24 72 28 06 

 
    Museum Boijmans van Beuningen 

    anoniem 1580 

 

 

mailto:rk.ovezande@zeelandnet.nl
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WILLIBRORD ZONDAG 
In het weekend van Willibrord zondag wordt in de parochies gecollecteerd voor het werk van de                                                             

Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord. De Vereniging heeft tot doel de 

katholieke deelneming en bijdrage aan de oecumenische samenwerking te bevorderen door 

vorming, publicaties, bijeenkomsten en dienstverlening. Op de website www.oecumene.nl vindt u 

meer informatie over de bijeenkomsten en publicaties van de Katholieke Vereniging voor 

Oecumene. 

SPECIALE UITGAVE BISDOM NIEUWSBRIEF OVER DE SYNODE 
Het bisdom Breda publiceert een extra uitgave van de Bisdom Nieuwsbrief rondom de 

voorbereidingen van de bisschoppensynode in 2023. De 16-pagina tellende uitgave belicht 

verschillende aspecten van de ‘synodale Kerk’, waartoe paus Franciscus gelovigen wereldwijd 

uitnodigt en ook een visie van bisschop Liesen voor het bisdom Breda in de komende jaren. In de 

nieuwsbrief komen een aantal mensen aan het woord. (zie website van het bisdom) 

 

NIEUWSBRIEF EN WEBSITES 

Voor het nieuws van het bisdom Breda kunt u zich gratis abonneren op de Nieuwsbrief van  

Het bisdom: http://www.bisdomvanbreda.nl/nieuwsbrief 

Het Sint Franciscuscentrum organiseert diverse activiteiten. Hierover bevat de website 

https://sintfranciscuscentrum.nl de benodigde informatie. 

 

NIEUWS UIT HET BISDOM 

http://www.bisdomvanbreda.nl/nieuwsbrief
https://sintfranciscuscentrum.nl/
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Datum Tijd Plaats Voorganger Viering Muzikale ondersteuning 

Ma 
1 nov 

19.00 Middelburg Th. De Deckere Eucharistievr. 
Allerheiligen 

Cantate Domino, Peter vd Heuvel 
 

Di 
2 nov 

19.00 
 
19.00 

Middelburg 
 
Vlissingen 

P.de Maat 
 

R. Mangnus 

Allerzielen 
Eucharistievr. 
Vr. van W&C 

Gaudeamus koor, Guido Saerens 
 
Gemengd koor 

Do 
4 nov 

9.00 Middelburg 
Vlissingen 

Th. De Deckere 
P. de Maat 

Eucharistievr. 
Eucharistievr. 

 
 

Za  

6 nov 

10. 00 

10.30  

Domburg 

Ter Reede 

Wrkgr. 

Ria Mangnus 

Lauden 

 Vr. van W&C 
 

Zo 

7 nov 

09.30 

11.30  

15.00 

Vlissingen 

Middelburg 

Vlissingen 

Th. De Deckere 

P. de Maat 

W. Klim (Pools) 

Eucharistievr. 

Eucharistievr. 

Eucharistievr. 

Cantor 

René Adriaansen, Christian Blaha 
 

Do  

11 nov 

09.00  

09.00  

Middelburg 

Vlissingen 

Th. de Deckere 

P. de Maat 

Eucharistievr. 

Eucharistievr. 
 

Za  

13 nov 

10.00 

10.30  

Domburg 

Ter Reede 

Wrkgr. 

niet bekend 

Lauden 

W&C viering 

 

Zo  

14 nov 

09.30   

11.30 

15.00  

Vlissingen 

Middelburg 

Vlissingen 

Th de Deckere 

Th. De Deckere 

W. Klim (Pools) 

Eucharistievr. 

Eucharistievr. 

Eucharistievr. 

Gemengd koor 

Gaudeamuskoor, Guido Saerens 

 

Do  

18 nov 

09.00  

09.00  

Middelburg 

Vlissingen 

Th. de Deckere 

P. de Maat 

Eucharistievr. 

Eucharistievr. 

 

 

Za  

20 nov 

10.00 

10.30 

10.30 

Domburg 

Ter Reede 

Vlissingen 

Wrkgr. 

niet bekend 

 P. Verbeek  

Lauden 

W&C viering 

vormselviering 

 

 

St Caecilia koor 

Zo  

21 nov 

09.30  

11.30  

15.00 

Vlissingen 

Middelburg 

Vlissingen 

R. Mangnus 

 P. de Maat 

W. Klim (Pools) 

W&C viering 

Eucharistievr. 

Eucharistievr. 

St. Caecilia koor 

René Adriaansen, Christian Blaha 

Do  

25 nov 

09.00  

09.00  

Middelburg 

Vlissingen 

Th. de Deckere 

P. de Maat 

Eucharistievr. 

Eucharistievr. 
  

Za 

27 nov 

10.00 

10.30 

Domburg 

Ter Reede 

Wrkgr. 

niet bekend 

 

W&C viering 

 

Zo  

28 nov. 

09.30  

11.30   

Vlissingen 

Middelburg 

Vlissingen 

Gerard Wortman 

P. de Maat 

W. Klim 

Vr. van W&C 

Eucharistievr. 

 Eucharistievr. 

Cantor 

Cantate Domino, Peter vd Heuvel 

VIERINGEN iedere donderdag eucharistievieringen om 9.00 uur in Middelburg en Vlissingen 
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REDACTIE 

mevr. Corleen Poppelaars 

mevr. Trudy van Hoof 

pater Thaddy den Deckere 

 

DATUM INLEVEREN KOPIJ 

Uiterlijk 25 november bij de redactie 

verbinding@rkwalcheren.nl. 

 

BIJDRAGEN 

Uw bijdragen zijn welkom. Het heeft de 

voorkeur dat u daarbij een maximum omvang 

van de tekst van 400 tekens hanteert. 

De redactie behoudt zich het recht voor 

artikelen in te korten of te verbeteren. 

 

ABONNEMENT 

 ‘Verbinding’ is gratis. Voor het nemen of 

afzeggen van het abonnement kunt u contact 

opnemen met de secretaris: 

secretaris@rkwalcheren.nl     

Kopieën van ‘Verbinding’ worden zwart/wit 

afgedrukt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN DE REDACTIE 

 

mailto:verbinding@rkwalcheren.nl
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
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BESTUUR H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN 

 

Voorzitter 
Pastoor Fons van Hees 

a.van.hees@rkwalcheren.nl 

Wnd. 

Voorzitter 

Pastoor Paul Verbeek 

p.verbeek@bisdombreda.nl 

Vice  

Voorzitter 

Dhr. Ruud Louwes 

r.louwes@rkwalcheren.nl 

06-24863893 

Wnd. 

Secretaris 

Dhr. Paul Stok 

secretaris@rkwalcheren.nl 

06-21516509 

Penning- 

meester 

Dhr. Benedict Hamans 

penningmeester@rkwalcheren.nl 

06-34592697 

Gebouwen 

Dhr. Paul Stok 

p.stok@rkwalcheren.nl 

06-21516509 

Algemeen 

Corleen Poppelaars 

c.poppelaars@rkwalcheren.nl 

06-30591392 

Adviseur 

Missionaire 

kerk 

Mevr. Trudy van Hoof 

t.vanhoof@rkwalcheren.nl 

06-41043490 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PASTORAAL TEAM 

SAMENWERKINGSVERBAND  

BOVEN DE SCHELDE 

 

Fons van Hees 

pastoor 

avanhees@zeelandnet.nl 

 

Paul Verbeek 

wnd. pastoor 
pverbeek@bisdombreda.nl 

Thaddy de 

Deckere 

parochievicaris 

thaddeusmhm@gmail.com 

Alida van 

Veldhoven 

pastoraal 

werkster 

 

 

alidavanveldhoven@gmail.

com 

Ria Mangnus 

pastoraal 

werkster 

r.mangnus@rkwalcheren.nl 

Geerten Kok 

teamleider a.i. 
gkok@bisdombreda.nl 

CONTACTGEGEVENS  
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SECRETARIAAT MIDDELBURG 

 

Openingstijden di en do  9.30-11.30 uur 

Telefoon 0118-612860 

Adres 

Lombardstraat 1, 4331 AA 

Middelburg (Ingang 

Latijnse Schoolstraat) 

E-mail 
secretariaat.middelburg

@rkwalcheren.nl 

 

SECRETARIAAT VLISSINGEN 

 

Openingstijden do en vr  9.00-11.30 uur 

Telefoon 0118-412247 

Adres 
Singel 106, 4382 LC 

Vlissingen 

E-mail 
secretariaat.vlissingen 

@rkwalcheren.nl 

 

PASTORAAL CENTRUM 

 

Secretariaat 

en team-

assistentie 

di, vr: Ria Boonman-

Vermue  

wo, do: Leny Rijk-Rijk  

Openingstijden 
di, wo, do 9.30-13.00 uur 

vr 10.00-12.00 uur 

Telefoon 0113-218610 

Adres 
Zusterstraat 4, 4461 JA 

Goes 

E-mail 
info@ 

rkbovendeschelde.com 

 

ADRESSEN VAN DE KERKEN 

 

Onze Lieve 

Vrouwe Kerk 
Singel 106, Vlissingen 

H.H. Petrus en 

Paulus Kerk  

Lombardstraat 3, 

Middelburg  

Willibrord-

kapel 
Badhuisweg 6, Domburg 

Emmauskerk 
Houtenhandlaan/Honte, 

Dishoek 
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