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Bisschop Liesen gaat zondag voor in Vlissingen en Middelburg 
Bisschop Liesen gaat zondag 10 oktober om 9.30 uur in de Onze Lieve Vrouwe kerk in Vlissingen 

voor en om 11.30 uur in de H. Petrus en Pauluskerk in Middelburg. Daarmee steunt de bisschop 

het pastoresteam dat weliswaar steeds sterker wordt maar nog niet op volle sterkte is. 

 
Collecteren vernieuwd 
De afgelopen 1,5 jaar hebben we in onze kerken geen collectegang meer gehad. In verband met 

corona en de 1,5 m afstand hebben we uit veiligheidsoverwegingen de collectes beperkt tot 

schalen / mandjes achter in onze kerken. De opbrengst uit die wijze van collecteren bleek telkens 

gering vergeleken bij de vroegere rondgang door de kerk voor de collecte. 

De 1,5 m maatregelen zijn overal versoepeld. Vandaar dat we in onze kerken weer voor de collecte 

rondgaan. Om daarbij voor iedereen toch voldoende afstand te kunnen houden, collecteren we 

via zogenaamde collectezakken aan een lange stok. 

In Vlissingen en Middelburg zijn we op zoek naar vrijwilligers die hierbij willen assisteren. U kunt 

zich hiervoor bij de kosters melden. 

 
Missionaire middag op zaterdag 23 oktober en voorbereidingsbijeenkomst op 
dinsdagavond 12 oktober 
Op zaterdag 23 oktober wil onze parochie een missionaire middag houden 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 staan we die zaterdagmiddag met de kapel uit 

Ovezande, de Onze Lieve Vrouwe kerk is open en de zonnetrein rijdt tussen de locaties. 

Voor die middag hebben we parochianen nodig die met bezoekers in gesprek gaan of in de kerk 

aanwezig zijn en daar bezoekers ontvangen die komen om een kaarsje aan te steken, met een 

parochiaan of met pastores in gesprek willen gaan, willen bidden of even in genieten van de rust.  

We nodigen u graag uit voor een bijeenkomst op dinsdag 12 oktober tussen 18.00 uur en 20.30 

uur in de pastorie/kerk van de OLV kerk, Singel 106 in Vlissingen. Na een lichte maaltijd met soep 

en broodjes, bespreken we deze ideeën en taken met elkaar.  

 

VERBINDING tussentijds 
Tussentijdse berichtgeving van de H. Maria Parochie Walcheren 

H. Maria Parochie Walcheren 
Correspondentieadres: Lombardstraat 1, 4331 AA Middelburg 
E-mail: secretaris@rkwalcheren.nl 
Website: https://www.rkwalcheren.nl 
Redactie: verbinding@rkwalcheren.nl 
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We verzoeken u zich aan te melden zodat we met uw aanmelding voor de lichte maaltijd rekening 

kunnen houden. We houden rekening met de Corona-richtlijnen.  

U bent van harte welkom!!    

Pater Thaddy de Deckere, Ruud Louwes en Trudy van Hoof 

Graag opgeven voor 10 oktober bij Trudy van Hoof  per e-mail t.vanhoof@rkwalcheren.nl 

  

 

 


