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Missionaire middag – open kerk Vlissingen 

Op zaterdag 23 oktober houdt onze parochie een missionaire middag op het Scheldeplein en in de 

Onze Lieve Vrouwe kerk in Vlissingen. We ontmoeten parochianen en andere bezoekers aan het 

centrum en de kerk.  

 

Op het Scheldeplein ontmoeten we het winkelend publiek tussen 14.00 uur en 16.00 uur en 

nodigen hen uit in de houten mobiele kapel uit Ovezande een kaarsje aan te 

steken, even stil te staan bij alle drukte en wellicht voor een kort gebed. We 

willen de mensen ook uitnodigen de OLV kerk te bezoeken voor bezinning en 

gebed. De OLV kerk is vanaf 13.30 uur tot 16.30 uur geopend. 

In de kerk klinkt muziek en bezoekers worden uitgenodigd om ook daar een 

kaarsje of lichtje bij het Mariabeeld te ontsteken. Er is gelegenheid om 

woorden van dankbaarheid, zorgen of gebedsintenties op te schrijven en in 

een ‘intentiebox’ voor het altaar te doen.  

Eventueel kunnen  bezoekers in gesprek gaan met één van ons over het geloof en wat hen 

bezighoudt. Dit zijn enkele van de gedachten over hoe we deze missionaire middag willen 

invullen.  We willen de eerste missionaire middag in Vlissingen houden met een vervolg rond  

Kerst in Middelburg.  

Zoals u wellicht merkt zijn dit stappen die we voorzichtig zetten in het bouwen aan een 

missionaire kerk op Walcheren. Waarbinnen we samen met parochianen gesprekken voeren 

 over ons geloof en ook op een andere manier ons geloof uitdragen.  

 

Brechje Loenen van het Bisdom Breda/ Sint Franciscuscentrum, Kapelaan Bart Theunissen van 

parochie Edith Stein en rector bij het bezinningscentrum Emmaus te Helvoirt en enkele 

parochianen uit zijn parochie zetten zich voor deze missionaire middag in. 

Komt u ook?  Doet u mee? U bent van harte welkom!!    

Met vriendelijk groet, 

Pater Thaddy de Deckere 

Ruud Louwes 

Trudy van Hoof 

 

Op de volgende pagina is er informatie voor vrijwilligers opgenomen. 
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UITNODIGING VOOR ALLE VRIJWILLIGERS VAN DE H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN KOMT 

ERAAN !  

De uitnodiging voor alle vrijwilligers van onze parochie voor vrijwilligersavonden komt eraan. Op 

de vijf woensdagavonden worden vrijwilligers uitgenodigd: 

• 3 november 2021  19.30 uur  Onze Lieve Vrouwe kerk Vlissingen 

• 10 november 2021 19.30 uur  Onze Lieve Vrouwe kerk Vlissingen 

• 17 november 2021 19.30 uur  HH. Petrus en Pauluskerk Middelburg 

• 23 november 2021 19.30 uur  Onze Lieve Vrouwe kerk Vlissingen 

• 1 december 2021  19.30 uur  Onze Lieve Vrouwe kerk Vlissingen 

 

Het doel van de avond is op een 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. 

 

Iedere vrijwilliger krijgt een uitnodiging voor één van de avonden. Het verzoek is dat u aangeeft of 

u wel of niet komt. U kunt hiervoor een e-mailbericht sturen aan 

secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl of bellen naar 0118-412247 op donderdagochtend of 

vrijdagochtend tussen 9.00 uur en 11.30 uur.  

 

Mocht u geen brief hebben gehad en vrijwilliger zijn, meld u dit dan ook aan het secretariaat en 

geef desgewenst aan welke avond u wilt komen. 

 

Conny Sijlmans, Corleen Poppelaars, Lisanne Jacobs, Magdalena Pikkaart, Pauline Marteijn en 

Ruud Louwes,  

werkgroep  

 

mailto:secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl

