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VERBINDING 
maandblad van de H. Maria Parochie Walcheren 

 HIJ, DE HEER, DE GOEDE HERDER,  

 LAAT ZICH VINDEN IN EEN STAL.      

                            

 

 

Jezus, Gods’ Zoon, die op aarde komt. 

 

H. Maria Parochie Walcheren 
Correspondentieadres: Lombardstraat 1, 4331 AA Middelburg 
E-mail: secretaris@rkwalcheren.nl 
Website: https://www.rkwalcheren.nl 
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VAN ADVENT TOT KERSTMIS 
 
Advent  

Advent is afkomstig van adventus dat ‘komst’ betekent en van advenire dat ‘naar toe komen’ 

betekent. Letterlijk betekent advent: God komt naar ons toe. De advent is de periode die vooraf 

gaat aan het kerstfeest. Op de eerste zondag van de advent, de datum ligt altijd tussen 

26 november en 4 december, begint ook het nieuwe kerkelijke jaar. De zondagen van deze 

periode worden de 1e, 2e, 3e en 4e zondag van de advent genoemd. Aan het begin van de 

adventperiode wordt er in de kerk een adventskrans opgehangen. Op de krans staan vier kaarsen 

die de 4 zondagen verbeelden. Ook in deze periode leggen gelovigen zich toe op bezinning, gebed, 

Bijbel lezen, om zo uit te zien naar de komst van Jezus en is dus te vergelijken met de vasten. De 

lezingen in de kerk gaan over de aankondiging door de engel Gabriel van de geboorte van Jezus 

aan Maria en de voorbereidingen van Jozef en Maria op de komst van het Kind. 

 

Kerstmis 

Op dit feest vieren wij de geboorte van Jezus, Gods’ Zoon die mens geworden is. Ondanks dat zijn 

exacte geboortedatum niet zeker is te bepalen, weten we wel dat Hij niet geboren is op 

25 december van het jaar 0. Waarschijnlijker is het dat Hij geboren is een jaar of zeven eerder. Er 

is geen enkel Bijbels argument voor 25 december of voor een bepaald geboortejaar. 

Gekerstend 

Kerstmis is een gekerstend feest dat zijn oorsprong vindt in het Germaanse feest van de 

zonnewende, de joelfeesten. Dit feest werd toen gevierd om aan te geven dat de dagen weer gaan 

lengen. Het licht keert terug. Bestaande feesten zijn gekerstend door de vroegchristelijke kerk. Op 

deze manier werd het nieuwe geloof toegankelijk gemaakt voor een ieder. Zo is dit 

zonnewendefeest ons kerstfeest geworden. Ook nu vieren we de komst van het Licht: Jezus, Gods’ 

Zoon, die op aarde komt.  

Hoogtijdagen 

Zoals alle christelijke hoogtijdagen, vieren we Kerstmis op twee dagen (25 en 26 december), 

terwijl de kerstavond op 24 december is. Vroeger kenden we naast de nachtmis op 24 december 

in elke parochie ook nog de dageraadsmis op 25 december. De dageraadviering is een nachtmis 

vroeg in de ochtend, zo ontmoeten we het opkomende licht. 

Op 2e kerstdag is in de kerk soms een zangviering of Kindje wiegen. De tweede kerstdag is ook 

gewijd aan Stephanus, de eerste martelaar. De liturgische kleur is dan ook rood. 

uit: ‘Vensters op katholiek geloven’   

 

 

 

http://www.venstersopkatholiekgeloven.nl/subartikelen/advent/
http://www.venstersopkatholiekgeloven.nl/hoofdartikelen/jezus-van-nazareth/
http://www.venstersopkatholiekgeloven.nl/hoofdartikelen/van-monachos-naar-monnikendom/#willibrordenbonifatiusdekerstening
http://www.venstersopkatholiekgeloven.nl/subartikelen/kersttijd-kerkelijk-jaar/
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Het eind van het jaar nadert en wel op een bijzondere manier. Misschien wel vergelijkbaar met 

vorig jaar. Ontmoetingen waar we zo naar uitkijken moeten we uitstellen of gaan niet door. Steeds 

opnieuw bekijken we of een bijeenkomst door kan gaan. Zoals u heeft gemerkt zijn we zeer 

terughoudend en kiezen we eerder voor het afgelasten van een bijeenkomst dan voor het 

‘gewoon door laten gaan’. In dat opzicht dragen we gezamenlijk een grote verantwoordelijkheid. 

Om die reden is ook het koffiedrinken na de vieringen in de kerken voorlopig opgeschort.  

Vaker dan we hadden verwacht hebben we u via een extra editie van Verbinding tussentijds over 

geplande bijeenkomsten geïnformeerd. We kunnen wel constateren dat die manier van 

berichtgeving werkt. Als een bijeenkomst niet doorgaat, dan informeren werkgroepen ieder die 

zich heeft aangemeld, persoonlijk. In deze tijd is aanmelden voor een bijeenkomst dan ook 

gewenst. De in deze Verbinding aangekondigde bijeenkomsten zijn ook onder voorbehoud. 

Het ziet ernaar uit dat als we u binnenkort kunnen informeren over de ontwikkelingen met de 

Onze Lieve Vrouwe kerk en een vierplek in Vlissingen, dat we dat opnieuw via een extra editie van 

Verbinding tussentijds zullen doen. Wellicht lukt dat nog voor kerst; daar doen we ons best voor. 

Het is zere de vraag of we hierover vervolgens een bijeenkomst kunnen houden. Net zoals vorig 

jaar is te verwachten dat het aanscherpen van de coronamaatregelen tot gevolg heeft dat een 

bijeenkomst in december niet tot de mogelijkheden behoort. 

Kerst 2021 zal voor de laatste keer kerst in de Onze Lieve Vrouwe kerk worden gevierd. Daarna 

volgen er de komende tijd opnieuw vieringen in de OLV-kerk. Het is niet zo dat de OLV-kerk dit 

jaar sluit. Hierna en begin 2022 worden er nog vieringen gehouden. De datum voor een slotviering 

is op dit moment nog niet te geven. Het zal eerder maart 2022 worden dan januari of februari. 

Voor kerst 2021 verwachten we dat we u hierover verder kunnen berichten. Als we een datum 

weten, maken we ook nadere afspraken over de nieuwe locatie om in Vlissingen te blijven vieren. 

Met de gemeente Veere hebben we een heel nuttig vervolgoverleg gehad over de herbestemming 

van de Catharinakerk in Zoutelande. De komende weken worden afspraken verder uitgewerkt. In 

januari kunnen we u naar verwachting concreter worden.  

 

De afgelopen weken hadden we aan de vrijwilligers extra aandacht willen besteden tijdens 

ontmoetingsavonden waarvoor de werkgroep Vrijwilligers uitgebreide voorbereidende 

werkzaamheden heeft verricht. Vrijwilligers blijven zich in deze bijzondere tijden inzetten dat 

parochianen elkaar kunnen blijven ontmoeten, tijdens vieringen of daarbuiten. Daarvoor heeft het 

parochiebestuur veel waardering. 
 

We wensen ieder in deze bijzondere tijden ‘Zalig kerstmis’  

en hopen u de komende vieringen te ontmoeten. 
 

Paul Verbeek, Benedict Hamans, Corleen Poppelaars, Paul Stok, Ruud Louwes, Trudy van Hoof  

VAN DE BESTUURSTAFEL 
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DECEMBER 

Teleurstelling, boosheid  onder mensen over wat ons beperkt,                                                              

over de afstand tussen wat we verlangen en wat (nog) niet kan …                                          

KERSTMIS     

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 misschien                                                                    

vieren  

in verbondenheid 

Wij wensen U Vrede toe:     ZALIG KERSTMIS! 

 

Pastoor Fons van Hees, pastor Alida van Veldhoven,  

pater Thaddy de Deckere, vicaris Paul Verbeek (waarnemend pastoor),  

pastor Ria Mangnus, pastor Geerten Kok (waarnemend teamleider) 

 

 

 

 

 

OVERDENKING 
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LOSLATEN MAAR NIET LATEN VALLEN ... 
 

Hoe moet het verder…? Deze vraag komt bij me op, wanneer ik na een viering op zondagochtend 

naar een volgende kerk rijd. En van de zeer toegewijde vrijwilligers, parochianen hoor, dat ze 

teleurgesteld zijn. Onzeker, verdrietig over de toekomst van ‘hun kerk’, de plaats waar zij zich zo 

vertrouwd weten. Hoe moet het verder …? In ons team van pastores is dat een terugkerend 

onderwerp. En we zoeken – hoe moeilijk ook – een weg om verder te gaan in onze parochie. 

 

Een weg mét U samen.  De weg is alleen begaanbaar als we met elkaar optrekken. De ander bij de 

hand nemen, als die het zwaar heeft onderweg. Gods volk onderweg. 

Het liefst zou ik…. “alles willen (vast-) houden , zoals het was” ? Nee, dat kan niet.  

 

Leven is in beweging zijn. Wanneer je lange tijd iets te stevig vasthoudt, ga je verkrampen.  

En krijgt wat je vasthoudt, geen adem meer.  

Leren loslaten is moeilijk.  We willen zo graag houden wat we hebben.                                                                     

         

Een kort verhaal * 

Rabbi Jacob liet een jonge joodse man de synagoge (leerhuis) zien. Met zorg was de ruimte  

ingericht. In het middengedeelte bevond zich een lezenaar met kandelaars ernaast, waarop een 

Thorarol lag. Terwijl de jonge man de rol opende, reikte rabbi Jacob hem een jad – dat is een 

aanwijshandje – aan. 

 

Met het zilveren handje volgde hij de tekst waarin te lezen stond dat we allen kinderen van 

Abraham zijn. ‘Hoe zit dat met jou?’ vroeg Jacob. ‘Ben jij ook iemand die een ander graag wil 

bekeren tot zijn geloof?’ De man knikte maar niet erg overtuigend. ‘Laat de jad eens los’ zei rabbi 

Jacob. De jonge man legde de jad naast de Thorarol neer. 

 

‘Bijna goed’, zei rabbi Jacob. Hij nam de jad in zijn hand, liet hem los in zijn hand liggen en zei: ‘Wel 

loslaten, maar niet laten vallen. Net zo zouden we om moeten gaan met ons geloof. Niet 

krampachtig willen vasthouden, maar met je meedragen, omdat het geloof ook jou draagt. Wie 

zich gedragen weet en voelt, kan loslaten zonder ook maar iets te laten vallen’. 

 

De jad blijft in de hand van de rabbi liggen. Mogen we zo omgaan met het ons gegeven, het ons 

toevertrouwde geloof. Loslaten, in vertrouwen in mensen, in vertrouwen op God.                                           

Er op vertrouwend dat ons nieuwe mogelijkheden geboden zullen worden.                                           

En moed en geestkracht om daarvan te getuigen! 

In verbondenheid. 

 

Ria Mangnus,  Pastoraal werkster 

 

Uit: Een handvol verhalen. R. Hornikx 
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ADVENT ! 

 

Beste ouders,  

 

Op 28 november begint de Adventsperiode. 

Op weg naar Kerstmis... hoe bereidt U Uw kinderen voor op Kerstmis? 

Wat betekent Kerstmis voor U, voor jullie.....?  

 

Graag nodig ik jullie uit: de kinderen die dit jaar hun Eerste Communie hebben gedaan, hun 

broertjes, zusjes en ouders (U!) om te luisteren naar de Bijbelse verhalen die ons de weg wijzen in 

de tijd van wachten en verwachten. 

Om samen de Kerststal in de kerk te bezoeken en te zien hoe deze stal uitnodigt en verandert, om 

er gasten te ontvangen. Om naar elkaar te luisteren wat Kerstmis voor ieder betekent.   

En … door aan de slag te gaan, want een feest voorbereiden betekent ook :    

'handen uit de mouwen' en ook een plakboek van Lucas maken!          

      

Van Harte Welkom in de Adventsperiode 2021, op: 

1 december - 8 december - 22 december                                                                                                        

Van 15.30 uur - 17.00 uur in de pastorie en de H.H. Petrus en Pauluskerk te Middelburg! 

Ik zie uw reactie graag tegemoet! Graag vóór 29 november bij mij aanmelden. 

 

Ria Mangnus 

pastoraal werkster  

 

 

KRAAMVISITE OP 9 JANUARI 2022 
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ST. CAECILIA  
 
De koorleden van St. Caecilia hebben zich de vraag gesteld of ze willen doorgaan of dat het koor 

ophoudt te bestaan. Het antwoord was eigenlijk niet moeilijk. Samen constateerden ze dat het 

geen zin meer heeft om met de resterende koorleden door te gaan. De groep wordt steeds kleiner 

waardoor het moeilijker wordt om nog zinvol de zang tijdens de vieringen te verzorgen. En om 

alleen maar eenstemmig de liederen te zingen, dat kan in de kerk zelf ook gebeuren. Daar hoef je 

niet voor op een koor te zitten. 

Het gaat ieder koorlid en de dirigent aan het hart dat deze beslissingen is genomen. De situatie 

van het sluiten van de OLV-kerk en het ouder worden van de leden, rechtvaardigen het genomen 

besluit. Het gevoel is ‘het is mooi geweest zo’.  

Het koor heeft 82 jaar bestaan en heeft zich ingezet tijdens alle mogelijke vieringen in de Martinus 

parochie (Oost- en West-Souburg) en vanaf september 1999 in de OLV-kerk en tijdens 

verschillende vormselviering op Walcheren. Kenmerkend waren de sterke verbondenheid en 

uitstekende sfeer binnen het koor. Gerard Wortman heeft aangegeven dat hij als cantor voor de 

parochie actief blijft. Op kerstavond 24 december zal het koor de kerstviering om 20.00 uur in de 

Onze Lieve Vrouwe kerk voor de laatste keer opluisteren.  

 

Het parochiebestuur is de koorleden en dirigent Gerard Wortman buitengewoon erkentelijk voor 

alle inzet in al die jaren. De inbreng van St. Caecilia zal zeker worden gemist. Tegelijkertijd is er 

begrip voor het besluit dat koorleden en dirigent gezamenlijk hebben genomen.   

 

 

HOE WIJ, DOOR DE EEUWEN HEEN, IN ONS EIGEN KERSTSTALLETJE TERECHT 

KWAMEN 
 

Laten we proberen om ons te verplaatsen in de eerste christenen. Niet eenvoudig hoor. De wereld 

was totaal anders! En de Joodse bevolking waaruit Jezus geboren werd, was nog steeds erg onder 

invloed van de Babel. De stad waar de Babyloniërs zeer hoge torens bouwden om de loop van de 

sterren te bestuderen. De sterren waaruit zij de toekomst meenden te voorspellen. Ook de plaats 

van de ballingschap, waar zij, de uit Jeruzalem weggevoerde joden, hun harpen aan de wilgen 

hingen toen zij hun liederen moesten zingen voor de onderdrukkers. 

 

En dan verschijnt er een NIEUWE STER !  

Een ster die ze nog nooit gezien hadden. Een gebeurtenis die ze niet konden plaatsen! 

UIT DE PAROCHIE 
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Geen wonder dat op de allereerste afbeeldingen die over het geboorte verhaal gaan (in steen)  

de ster en het kind de ereplaats krijgen. Want hier gaat het om! De verschijning van het licht der 

wereld!! Daarvoor waren de wijzen op weg gegaan.  

 

                                            

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

Op de aller-oudste afbeeldingen zijn ze jong en lopen ze met grote stappen, hun mantels waaiend 

in de wind. Zij dragen een klein pakje  met zich mee. En het kindje Jezus dat wordt afgebeeld, is 

helemaal ingebakerd, zoals men dat toen, en nog vele eeuwen later,  zou blijven doen. Nog geen 

vol liefde uitgespreide armpjes. 

 

Om de nederigheid van deze wonderlijke en hoge geboorte duidelijk te maken komen de os en de 

ezel erbij. En ook al gauw een uiterst eenvoudig  onderkomen, soms een grot. Maar altijd DE STER! 

 

Het duurde nog enkele eeuwen voordat de jonge gemeenschap van de eerste christenen aandacht 

schonk aan de vrouw, Maria, die op wonderbare wijze aan haar heer het leven had mogen 

schenken.  

 

Vanaf de vijfde eeuw komt ook Maria’s gade Jozef, in beeld. Omdat men toen begon te morrelen 

aan de maagdelijkheid van Maria werd Jozef vaak afgebeeld als een oude grijsaard. In de Koran, 

waar Joshua als profeet ook zeer hoog wordt aangeslagen, komt er een wondermooie jonge man 

die de maagd overtuigt.  

 

De christenen behielden het  mysterie van de maagdelijke geboorte. 

In deze periode begon men ook de aankondiging van de engel aan Maria in beeld te brengen.  

Vele kunstenaars hebben zich door deze hoge gebeurtenis laten inspireren. En toen kwamen ook 

de engelenkoren in de kerstnacht erbij.  

 

De hemel kwam naar de aarde. De aarde bewoog zich naar het goddelijke kindje toe. 

 

Aangezien in die tijd slechts weinig mensen in staat waren om te schrijven en te lezen (zelfs Karel 

de Grote kon het niet! Hij had er zijn secretaris voor) werd het grote verhaal meestal verteld in 

steen. Het voorportaal van de kerken! En later in de prachtige kleuren van de glas in lood ramen. 

Maar er was ook vaak een “voorstelling “in de kerk. Met levende mensen en dieren, vaak  met een 

echte pas geboren baby! En altijd was dat op het heilig uur. In het midden van de kerstnacht. De 

mensen brachten ook hun iets oudere baby's mee of poppen en wiegden daarmee gedurende de 

viering. Ons “kindje-wiegen” heeft daar nog alles mee te maken. 
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De H. Franciscus, die rond het jaar 1200 leefde, en grote faam genoot omwille van zijn grote 

verbondenheid met de lijdende Christus, maar ook met vrouwe armoede kwam op de gedachte 

dat hij met de mensen van Spello, een dorpje in de buurt van Assisi, een levende kersstal zou 

maken, op een mooie open plek in het bos. Hij droomde er van en wist het uiteindelijk voor  

elkaar te krijgen. Felix Timmermans beschrijft het in zijn prachtige boek de harp van st. Franciscus. 

Hier volgt een klein fragment van zijn droom. 

 

Broederkes, riep Franciscus, hier staat het kribbeke met het kindeke erin. En het is een bolleke licht 

alsof het nog niet helemaal mens is. En daar ligt dan onze arme zoete moeder op wat strooi en ze 

is vol hemel, nu ze de hemel, gevormd met haar bloed, op aarde heeft gebracht. En daar staat 

Jozef, bibberend van geluk. Ge hoort de engelen zingen en ge ziet ze. De lucht is ervan vol.  

Van hun licht en hun schoonheid, ze staan voorbij de sterren,  

daar is geen grens meer tussen hemel en aarde!! 

 

Wie weet krijgen wij ook nog zulke mooie dromen. 

Trees Verwilligen 

 

bronnen: In die dagen...door Louis Goossens , in samenwerking met het Bijbels Openluchtmuseum. 

Vrede ende Vrolichey.( Kerstfeest in de Middeleeuwen) door Martien J.G. de Jong 

Hoort naar mijne Stemme. Franz Werfel. (over Jeremia, o.a. in Babel) 

De harp van St. Franciscus. door Felix Timmermans. 

Franciscus van Assisi. Mysticus van Nabijheid door André Jansen o.f.m. 

De werkelijkheid van Maria, geschiedenis en mysterie door Louis Tiessen 
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UITNODIGING VOOR KERST, MET INDIA IN HET VIZIER  
   

Bent u alleenstaand en zou u graag de vreugde van het kerstfeest * met anderen willen delen? 

Dan bent u van harte uitgenodigd voor een gezellige middag en een kerstdiner op de pastorie aan 

de Lombardstraat 1, Middelburg, vanaf 15.00 uur ’s middags tot 19.00 uur ’s avonds. Er is 

gelegenheid om elkaar te ontmoeten, voor koffie/thee en iets lekkers, voor stemmige muziek en 

wellicht een lied, een verhaal, en een overheerlijke maaltijd.  

De middag en het diner kosten u niets. De kosten worden 

gedragen door de organisatoren. Deelnemers mogen eventueel 

een bijdrage geven voor een onderwijsproject voor meisjes uit 

arme gezinnen in Assam, Noord-Oost India , geleid door de Fatima 

Zusters. Dit is een project dat pater Thaddy al vele jaren steunt en 

dat hij warm aanbeveelt. Informatie hierover zal beschikbaar zijn.  

 

Wilt u komen, aarzel dan niet, want er zijn maar een beperkt aantal 

plaatsen.  

 

Geldende coronamaatregelen zullen in acht worden genomen.  

 

 

Opgave met vermelding van uw  naam, adres en telefoonnummer vóór 15 december bij:  

Marianne Solinger, e-mail: mariannesolinger@outlook.com. U mag ook het onderstaande strookje 

invullen en deponeren in de bus achter in de kerk. 

* “Vandaag is in de stad van David voor jullie een Redder geboren! Hij is de Messias, de Heer.” (Luc. 2, 11) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ik neem graag deel aan het kerstdiner op 25 december a.s. 
 
Naam: ...................................................................................................... 
 
Adres: ....................................................................................................... 
 
Tel. Nr: .......................................... 
 
 
 
 
 

De uitnodiging met antwoordstrookje is ook los bij Verbinding meegestuurd en op de website 

www.rkwalcheren.nl geplaatst. 
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WAT VOOR WERK DOET EEN KOSTER BIJ EEN UITVAART? 
 

Het werk van de koster. (Deel 2) In het novembernummer van ‘Verbinding’ heeft Ad 

Jacquemijns prachtig omschreven wat zoal de werkzaamheden van de koster zijn. 

Compliment voor Ad; ik geloof niet dat hij veel taken vergeten heeft om te noemen. 
           

Vanzelfsprekend moeten veel werkzaamheden die zondags gebeuren ook 

plaatsvinden bij een kerkelijke uitvaart. Staat een zondagviering bij voorbaat vast, 

een uitvaart is nooit vooraf gepland dus moet de persoon die de kostersdiensten coördineert op 

zoek naar kosters die op de betreffende dag beschikbaar zijn. Ik schrijf kosters, omdat het niet 

goed mogelijk is om alles door één persoon te laten doen. Een groot verschil met de 

zondagvieringen is namelijk dat er bij een uitvaart gewoonlijk geen misdienaars aanwezig zijn, 

zodat hun taken door de koster moeten worden verricht. 

Wat Ad schreef over op tijd komen, deuren openen, verwarming en verlichting aansteken, alles 

wat nodig is in de sacristie en op de credenstafel klaarleggen enz. gebeurt bij een uitvaartviering 

ook, maar wat bij een uitvaart zeker niet mag worden vergeten, is het vrijmaken van het plein vóór 

de kerk van geparkeerde auto’s. De rouwstoet moet ongehinderd tot vóór de ingang van de kerk 

kunnen rijden en het komt voor dat het lastig is de eigenaar van een fout geparkeerde auto op te 

sporen. Een tweetal parkeerverbodsborden wordt geplaatst om te voorkomen dat alsnog 

voertuigen worden geparkeerd op een plek waar ze in de weg staan. 
 

In de kerk worden op het priesterkoor de stoelen voor het koor geplaatst en ook de Paaskaars. 

De geluidsinstallatie wordt aangezet en klaar gemaakt voor het – eventueel – spelen van een cd of 

muziekcassette. Kruis, wijwatervat en wierook worden gereed gezet. 

Wanneer de rouwstoet aankomt bij de kerk wordt de klok geluid waarna de voorganger en de 

twee misdienaars (lees: kosters) naar de ingang lopen om de overledene en de nabestaanden op te 

halen en naar voren te begeleiden. Zes kandelaars met kaarsen worden rondom de kist opgesteld 

en de familie van de overledene wordt de voor hen gereserveerde plaatsen gewezen. 

Tussen de Dienst van het Woord en de Dienst van de Tafel gaat één van de kosters de kerk in voor 

de collecte en eventueel uitdelen van gedachtenisprentjes, terwijl de andere koster het altaar 

gereed maakt voor de Eucharistie. Bij aanwezigheid van veel vrienden en belangstellenden 

assisteert één van de kosters bij het uitreiken van de communie. 
 

Bij de absoute staan de kosters naast de priester en reiken hem het wierookvat en het wijwater 

aan. Bij het verlaten van de kerk wordt de stoet voorafgegaan door een koster die het kruis draagt. 

Zodra het koor het In Paradisum (of ander lied) heeft gezongen wordt opnieuw de klok geluid. 

Als de rouwstoet het kerkplein heeft verlaten begint het opruimen: kaarsen doven, vaatwerk 

reinigen, opbrengst collecte naar de kluis, de zes kandelaars opbergen, paaskaars naar de 

doopkapel,vaak ook gebruikte tissues uit de banken, parkeerverboden naar binnen, deuren sluiten, 

lichten uit. Klaar. Ongetwijfeld heb ik hier en daar iets overgeslagen wat het vermelden waard is, 

maar u hebt nu toch enig idee van wat een uitvaartkoster zoal doet. 

 

René Adriaansen. 

(foto ‘Vensters op katholiek geloven’-  Houvast bij het loslaten…) 
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MISSIONAIRE MIDDAG OP ZATERDAG 18 DECEMBER EN 

VOORBEREIDINGSBIJEENKOMST OP DINSDAGAVOND 7 DECEMBER 

 

Op zaterdag 18 december wil onze parochie een missionaire middag houden op de Markt en in de 

H.H. Petrus en Pauluskerk in Middelburg. We ontmoeten parochianen en andere bezoekers in het 

centrum en in de kerk. Op de Markt  staan we die zaterdagmiddag met de kapel uit Ovezande en 

de H.H. Petrus en Pauluskerk is van 14.00 uur tot 16.30 uur open.  

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 genieten van de rust.  

In “Verbinding” van november staat een artikel geschreven hoe de missionaire middag in 

Vlissingen is beleefd. 

We nodigen u graag uit voor een bijeenkomst op dinsdag 7 december om 18.45 uur in de 

pastorie/kerk van de H.H. Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 1 in Middelburg (ingang 

Latijnseschoolstraat achterom de kerk. 

 

U bent van harte welkom!!    

 

Graag opgeven voor 4 december bij Trudy van Hoof  per e-mail t.vanhoof@rkwalcheren.nl.  

 

 

 

                 
 

 

  

mailto:t.vanhoof@rkwalcheren.nl
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HOOP ALS EEN BEWUSTE KEUZE  
 

Dit is het laatste artikel in de reeks: ‘HOOP als bewuste keuze’, geschreven vanuit de Leesgroep 

‘Als God renoveert’. Door de pandemie is het voornemen van de Nederlandse- en Vlaamse 

bisschoppen om de katholieke parochies aan te moedigen actief aan de gang te gaan met 

evangeliseren of missioneren vertraagd. Aan het begin van dit nieuwe werkseizoen kan de draad 

weer hoopvol worden opgepakt. Binnen de geloofsgemeenschap kunnen we onszelf en elkaar 

bevragen over wat geloven betekent, wat we hierover kunnen leren en hoe we elkaar kunnen 

inspireren. Zo kan worden gewerkt aan de opbouw van onze parochie om daarna het Licht te 

verspreiden in de wereld om ons heen. 

Vaak wordt gedacht dat geloven - in religieuze zin - niet meer van deze tijd is, maar is dat ook zo? 

Door de wetenschap is onze kennis enorm toegenomen en door de techniek is wat onmogelijk 

leek mogelijk geworden. Toch is er veel wat we niet weten en kunnen we ook niet alles naar onze 

handzetten. Wat Jezus Christus voor de wereld betekent kunnen we lezen in de profetie van Jesaja 

(53:1-12) en de evangelies van Matteüs (1:23) en Lucas (2:25-35).  

We kunnen niet leven zonder in de ander te geloven en te vertrouwen zoals we ook van de natuur 

om ons heen afhankelijk zijn. Er is veel mis in onze mensenwereld. Denk aan armoede, 

hongersnood, machtsmisbruik, zelfzucht en discriminatie. Het veroorzaakt soms dichtbij, dan weer 

veraf, veel menselijk leed en chaos. Om dat uit te bannen hebben we geloof nodig en vertrouwen 

in een betere toekomst. Ieder mens zoekt naar voorspoed, geluk en vrede. Ofschoon ieder mens 

anders is, zijn we daarin toch gelijk! Na de overmaat aan onmenselijkheid in de voorbije eeuw 

kunnen velen niet meer geloven in God. Hoe kunnen wij met ons geloof en vertrouwen daar 

verandering in brengen? 

Te midden van de verwarring in Zijn tijd bleef Jezus trouw aan de weg van God. Hij gaf uiting aan 

Zijn verlatenheid en ook aan Zijn vertrouwen (Mt 26:38-42, Mc 14:34-39, Lc 22:39-44). Sinds zijn 

dood en opstanding ontvangen mensen die in Hem geloven de heilige Geest die hen brengt tot 

een nieuw bestaan en het besef dat God de Vader is van alle mensen (Joh 14:15-21). Van deze 

levendmakende Geest ontvangen volgelingen van Jezus Christus de kracht en de gave om in 

denken en handelen, in woord en daad, mee te bouwen aan het koninkrijk van God en Zijn 

gerechtigheid (Mt 4:17, Lc 4:43).  

Jezus sprak veel over de schepping die lijdt en gebukt gaat onder een vernietigende macht, maar 

gaf hoop. De wereld, de schepping, de mens verlangt naar bevrijding (Mt 24:6-8). In deze donkere 

periode van het jaar zien we uit naar het licht. Dat is ook symbolisch want mens en wereld kennen 

licht en donker, dag en nacht, leven en dood. Diep van binnen kunnen we niet geloven dat het 

donker zal winnen van het licht. Zolang licht en donker samengaan en leven en dood elkaars 

terrein delen kunnen wij geen vrede hebben en ligt er voor gelovigen een taak weggelegd. 

Geloven in God is geloven in het Licht (Js 9:1-6).  

Mensen van de Missionaire Parochie zijn fakkeldragers die vol vertrouwen licht verspreiden. 

Wanneer die opvatting breed wordt gedragen kan er werk worden gemaakt van de evangelische 
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opdracht die ieder bij zijn doop heeft ontvangen. Naast het geloof te belijden dient het ook in de 

praktijk te worden gebracht in de vorm van caritas, pastoraat van de nabijheid, catechese, 

vorming en toerusting. 

Wanneer de kerkleiding de parochiegemeenschap hiervoor wil inzetten zal ze - meer dan tot nu 

toe - planmatig en met een breed gedragen visie aan de gang moeten gaan. De klerikale kerk - 

waarmee we zijn opgegroeid - zal zich dan ontwikkelen tot een actieve en veelvormige lekenkerk 

zoals dat oorspronkelijk het geval was. Bij dit programma kan gebruik worden gemaakt van kennis 

en ervaring van anderen.  

Met beproefde werkvormen zoals Alpha, Lectio Divina, Geloofsgesprekken en thematische 

samenkomsten kunnen personen en groepen met het evangelie in contact worden gebracht, het 

geloof worden verdiept en anders naar de wereld worden gekeken (Joh 14:6-7). In onze regio 

biedt de Cursus Theologische Verdieping (CTV) van de gezamenlijke kerken eveneens een goede 

basis voor mensen die op zoek willen naar God, zichzelf en de ander.  

J.M. (Han) Bleyenbergh  

 

SAM’S KLEDINGACTIE     
      

Marja Dobbelaer kreeg dit bedankje van het team Sam’s 

Kledingactie.  

 

In de actieperiode is via het inzamelpunt 835 kilo ingezameld.  

 

Hartelijk dank aan alle gevers van kleding en schoenen voor dit 

goede doel!! 
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HERINNERINGEN VAN EEN VLISSINGSE PAROCHIAAN (1) 

 

Op 6 september 1950 zag ik het levenslicht. Diezelfde dag nog maakte ik met 

mijn vader de eerste reis. Naar de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Nieuwe Markt* 

te Vlissingen. Ik werd er ten doop gehouden. Mijn doopvader was kapelaan 

C. (Cees) Kroon. De band met deze kerk is dus al ontstaan op de eerste dag van 

mijn leven. 

 

Bij de naderende sluiting van deze zo dierbare kerk voor velen en haar historie 

komen bij mij allerlei herinneringen naar boven. Die wil ik graag met u delen. 

 

Aflevering 1: “Een praatje bij een koperen plaatje”. 

 

In de huis-/koffiekamer van de pastorie aan de Singel te Vlissingen, hangt direct naast de deur van 

die kamer, een kruisbeeld met daaronder een koperen plaatje. Dat staat best leuk bij elkaar. Maar 

iemand die niet goed op de hoogte is zou denken dat die twee zaken bij elkaar horen. Het is als 

het ware de geboorte van een misverstand. Maar hoe zit het nou echt? 

 

De tekst maakt al duidelijk dat het om een bijzonder geschenk gaat, anders hang je er geen plaatje 

bij. Een kruisbeeld? Niet waarschijnlijk. Die waren er namelijk al genoeg. Het gaat om iets veel 

groters, namelijk om de marmeren communiebanken met 

koperen koorhek en koperen ornamenten die eens onze kerk 

sierden. 

Aan die communiebanken deed ik op 19 mei 1957 mijn Eerste 

Heilige Communie. Kort daarop werd ik misdienaar. Daardoor 

werd ik toegelaten tot het priesterkoor.  

 

Na vele weken oefenen, met o.a. veel Latijn uit het hoofd leren, 

mocht ik dan echt toetreden tot de grote groep van misdienaars en acolieten, maar daarover meer 

in een andere aflevering. Het bewuste plaatje van hierboven was 

aangebracht op de binnenkant van de linker communiebank. Ik 

heb het daar dikwijls zien zitten. Het is mij zo goed bijgebleven 

omdat ik pastoor Timp zeer goed heb gekend en wist dat dit bij 

hem hoorde. Hoe dat zo is gekomen (hij vertrok rond 1946 uit 

onze parochie) komt in een latere aflevering aan de orde. 

In de jaren zestig vond de toenmalige pastoor Adriaansens dat het 

tijd werd voor een frisse wind binnen het kerkgebouw. Hij werd 

daarbij geïnspireerd door de uitkomst van het Tweede Vaticaans 

Concilie. De vieringen  zouden gehouden worden in de landstaal (bij ons dus  Nederlands) met het 

gezicht naar de mensen toe gekeerd. Daarbij paste volgens hem de inrichting van onze kerk niet 

meer. 
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Er werd rigoureus ingegrepen (lees: gesloopt). Het altaar en de communiebanken werden 

afgevoerd, net als de doopvont achter in de kerk. Een deel van de beelden werd in de kelder 

opgeslagen waar die beelden weldra gezelschap kregen van de kleurrijke kruiswegstaties van 

Hagebaert, de koperen ornamenten uit de communiebanken en het koperen koorhek.  

De kruiswegstaties van Hagebaert werden vervangen door de staties uit het in 1949 gesloten 

klooster** van de Zusters van Roosendaal aan het Bellamypark.  

De prachtige vloer van het priesterkoor met tegels waarop de vier evangelisten stonden afgebeeld 

werd bedekt met een dikke laag kiezelcement, net als de rest van de kerk. Wellicht ligt de originele 

vloer er nog onder. De schildering die boven het hoofdaltaar zat,  “De aanbidding van het Lam 

Gods”, werd vakkundig weggehakt en de koepel werd wit geschilderd. 

 

Slechts één schildering, die van Don Bosco, de beschermer der jeugd, overleefde deze tweede 

Beeldenstorm. Waardoor deze schildering werd gered komt in een volgend verhaal ter sprake. 

Binnen onze familie werd pastoor Adriaansens “De Beeldenstormer” genoemd. Veel mensen 

waren geschokt en zeer verdrietig over wat er zich in die maanden dat de kerk werd verbouwd 

had afgespeeld. Wat ooit met veel liefde en veel geld van de parochianen was opgebouwd, werd 

in een paar maanden teniet gedaan. Iets soortgelijks zou in onze tijd onmogelijk nog kunnen 

plaatsvinden. Overigens gingen de vieringen  tijdens deze verbouwing gewoon door.  

We verbleven maandenlang in de grote zaal van het Scheldekwartier aan de Van Dishoeckstraat.  

 

Na pastoor Adriaansens werd pastoor Van der Riet onze parochieherder. Onder zijn leiding 

keerden de zaken die in de kelder opgeslagen lagen weer terug in de kerk. De koperen 

ornamenten uit de communiebanken kregen 

een plaats in de ronding van de apsis waar ze 

nog steeds hangen. De kruiswegstaties 

werden zeer nauwgezet gerestaureerd door 

dhr. Van Kooten. En zo is het gekomen dat in 

onze kerk twee totaal verschillende 

kruiswegstaties te bewonderen zijn. 

 

Volgende keer: ”Een overlever van de beeldenstorm”. 

Leo Speckens 

 

*De Nieuwe Markt was een groot grasveld dat omzoomd werd door de Paul Krugerstraat, de  toenmalige HBS en de 
OLV-kerk. Nu staat op die plek het in de jaren zestig gerealiseerde stadhuis van Vlissingen. In de jaren vijftig en zestig 
van de vorige eeuw verzorgde het circus Toni Boltini daar jaarlijks haar voorstellingen. 
**In dit gebouw zat jarenlang de St. Anna kleuterschool waar werd gewerkt volgens de beginselen   
 van de Italiaanse arts en pedagoge Maria Montesorri. Nu maakt dit gebouw deel uit van Reptielenzoo Iguana. 
De meeste foto’s (koperen plaatje met kruis) komen uit mijn eigen archief. De foto van de communiebanken met het 
hekje komt uit het boekje dat is uitgegeven bij het 100-jarig bestaan van de kerk. Net als de foto van het koperwerk 
met de 2 herten. De foto met de communiebanken dateert van voor de Tweede Wereldoorlog 
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ACTIE KERKBALANS START ONDERZOEK NAAR KERK-ZIJN NA CORONA 
 

‘Hoe geven we de kerk vorm na tijden van corona?’ Met een 

onderzoek onder kerkgangers in Nederland wil Actie Kerkbalans 

antwoord krijgen op onder andere deze vraag. De afgelopen 

twee jaar hebben kerken massaal geïnvesteerd in creatieve en 

digitale oplossingen voor kerk-zijn op afstand. Wat hebben 

kerken geleerd en wat willen kerkgangers eventueel graag 

behouden voor de toekomst? De resultaten van het onderzoek 

worden gepresenteerd tijdens de start van de Actie Kerkbalans 

in januari 2022. 

 

 

EXTRA ACTIE KERKBALANS 

 

Opnieuw 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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VORMSEL 
 

Eindelijk was het zover. Zaterdag 20 november deden 17 kinderen het vormsel in de “Onze Lieve 

Vrouwe kerk” in Vlissingen. 

 

De weg ernaar toe was spannend en uitdagend.  

 

De kinderen werden in vijf bijeenkomsten ‘klaargestoomd’ onder de goede begeleiding van Wilma, 

Léonie en Miranda. Kinderen in de leeftijd vanaf circa 10 jaar tot pubers van 14 jaar, met allerlei 

andere verplichtingen zoals huiswerk en sporten, en desondanks is men er in geslaagd om de 

kinderen steeds enthousiaster te maken. Met als sluitstuk de dienst afgelopen zaterdagochtend 

voorgegaan door pastoor Paul Verbeek en pater Thaddy de Deckere. Het leek een besloten en 

intieme viering omdat door corona voornamelijk familie van de vormelingen aanwezig waren. Wij 

waren onder de indruk van het geheel: het ontsteken van de doopkaarsen, de individuele 

bijdragen van een ieder en het ‘Onze Vader’ in gebaren taal door de vormelingen waren 

hoogtepunten naast natuurlijk het vormsel zelf. Het was een prachtige dienst. Alle vormelingen 

kregen van pater Thaddy nog een bijbel cadeau.  

 

Een mooie stap is gezet door deze kinderen! 

 

Wij willen de werkgroep hartelijk bedanken voor hun inzet en enthousiasme. Daarnaast bedanken 

we graag alle vrijwilligers die zaterdagochtend op welke wijze dan ook hun bijdrage hebben 

geleverd aan het geheel. 

 

Hans en Sonja van Kempen 

 

De H. Maria Parochie Walcheren feliciteert alle kinderen met hun vormsel. Jullie zijn van harte 

welkom tijdens de vieringen. 

 

Het pastoresteam en parochiebestuur 

                   

 
 
 
 

 

OVERLEDEN 
 
Op 7 november 2021 is in Middelburg overleden mevrouw E.A.M. Ingen Housz. 
 
 
 
 

 

LIEF EN LEED 
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COLLECTES DECEMBER 

 5 december   Caritascollecte en eigen parochie 

12 december   Bisschoppelijke adventsactie  

19 december   Eigen parochie 

24, 25, 26 december  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. 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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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. 

 

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) 

 

#REDWEDNESDAY: AANDACHT VOOR GODSDIENSTVRIJHEID WERELDWIJD 

 

Op woensdag 24 november werd met de #RedWednesday aandacht gevraagd voor 

godsdienstvrijheid wereldwijd. Op initiatief van Kerk in Nood lieten vele kerken, maar ook 

synagogen, moskeeën en overheidsgebouwen zich op die dag rood aanlichten. Vele Rooms-

Katholieke kerken deden hieraan mee. In het bisdom Breda werden de H. Antoniuskathedraal in 

Breda, de basilieken in Hulst, Oosterhout en Oudenbosch en de Sint Gertrudiskerk in Bergen op 

Zoom rood aangelicht. 

Volgens diverse rapporten, van Kerk in Nood en van andere instituten, neemt de vervolging 

omwille van geloof toe. Peter Broeders, directeur van Kerk in Nood, is bezorgd: 

“Godsdienstvrijheid is een mensenrecht. Niemand mag worden lastiggevallen, gediscrimineerd 

worden in werk of huisvesting, of bedreigd worden met het ontnemen van vrijheid of zelfs zijn of 

haar leven, alleen vanwege diens geloof.” 

Een belangrijk aspect van #RedWednesday is het wereldwijde karakter. In 2020 zijn volgens 

Broeders met RedWednesday ruim 400 miljoen mensen wereldwijd bewust gemaakt van 

godsdienstvrijheid als vergeten mensenrecht. In Nederland deden maar liefst 119 kerken mee.  

De 23 nationale kantoren van Kerk in Nood hebben honderden kerken, synagogen, moskeeën en 

overheidsgebouwen bewogen tot acties van solidariteit. “#RedWednesday is als schreeuw om 

aandacht voor godsdienstvrijheid amper te negeren”, aldus Broeders. 

Vorig jaar namen op 25 november 119 kerken in Nederland deel aan #RedWednesday. De meeste 

daarvan waren rood aangelicht, anderen deden mee met gebed tijdens de Heilige Mis, een vesper- 

of gebedsviering. 

  

NIEUWS UIT HET BISDOM 

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

Do 
2 dec 

9.00 Middelburg 
Vlissingen 

Th. De Deckere 
P. de Maat 

Eucharistievr. 
Eucharistievr. 

 
 

Za  

4 dec 

10. 00 

10.30  

Domburg 

Ter Reede 

Werkgroep 

Gerard Wortman 

Lauden 

 Vr. van W&C 
 

Zo 

5 dec 

2e adv. 

09.30  

11.30  

15.00 

Vlissingen 

Middelburg 

Vlissingen 

Ria Mangnus 

P. de Maat 

W. Klim (Pools) 

W&C viering 

Eucharistievr. 

Eucharistievr. 

Gemengd koor 

Gaudeamuskoor, Guido Saerens 

Do  

9 dec 

09.00  

09.00  

Middelburg 

Vlissingen 

Th. de Deckere 

P. de Maat 

Eucharistievr. 

Eucharistievr. 
 

Za  

11 dec 

10.00 

10.30  

Domburg 

Ter Reede 

Werkgroep  

liturgiegroep 

Lauden 

Vr. van W&C  

 

Zo  

12 dec 

3e adv. 

09.30   

11.30 

15.00  

Vlissingen 

Middelburg 

Vlissingen 

Th de Deckere 

Th. De Deckere 

W. Klim (Pools) 

Eucharistievr. 

Eucharistievr. 

Eucharistievr. 

cantor 

Gaudeamuskoor, Guido Saerens 

Do  

16 dec 

09.00  

09.00  

Middelburg 

Vlissingen 

Th. de Deckere 

P. de Maat 

Eucharistievr. 

Eucharistievr. 

 

 

Za  

18 dec 

10.00 

10.30 

Domburg 

Ter Reede 

Werkgroep  

P. de maat  

Lauden 

Eucharistievr.  

Zo  

19 dec 

4e adv. 

09.30  

11.30  

15.00 

Vlissingen 

Middelburg 

Vlissingen 

liturgiegroep 

 P. de Maat 

W. Klim (Pools) 

Vr van W&C  

Eucharistievr. 

Eucharistievr. 

Gemengd koor 

René Adriaansen, Christian 

Blaha 

di.  
21 dec 

19.00 Vlissingen R. Mangnus Boeteviering 
Vr. van W&C  

 

Do  

23 dec 

09.00  

09.00  

Middelburg 

Vlissingen 

Th. de Deckere 

P. de Maat 

Eucharistievr. 

Eucharistievr. 
  

Vrij 
24 dec 
Kerstav
. 

20.00 
21.00 

Vlissingen 
Middelburg 

Th. De Deckere 
P. de Maat 

Eucharistievr. 
Eucharistievr.  

Caeciliakoor 
Gaudeamuskoor, Guido Saerens 
 

Zat 

25 dec 

1e kerst  

10.00 

09.30 

11.30 

15.00 

Domburg 

Vlissingen 

Middelburg 

R. Heinrichs 

R. Mangnus 

P. de Maat 

W. Klim 

Vr. van W&C 

Vr. van W&C  

Eucharistievr. 

Eucharistievr. 

 

gemengd koor 

René Adriaansen, Christian 

Blaha 

Zo  

26 dec 

feest 

H.Fam. 

09.30  

11.30   

Vlissingen 

Middelburg 

Vlissingen 

T. de Deckere 

P. de Maat 

W. Klim 

Eucharistievr. 

Eucharistievr. 

Eucharistievr. 

Cantor 

 

 

Za 
1 jan 

11.30 Middelburg P. de Maat Eucharistievr. 
Maria, 
moeder van 
God 

 

 

VIERINGEN iedere donderdag eucharistievieringen om 9.00 uur in Middelburg en Vlissingen 
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REDACTIE 
mevr. Corleen Poppelaars, mevr. Trudy van Hoof en pater Thaddy den Deckere 

 

DATUM INLEVEREN BIJDRAGEN 

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 kan desgewenst artikelen inkorten of aanpassen. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

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 

Penningmeester 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 Mevr. Trudy van Hoof t.vanhoof@rkwalcheren.nl 06-41043490 
Kerk 
 

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 

 

VAN DE REDACTIE 

CONTACTGEGEVENS  

mailto:verbinding@rkwalcheren.nl
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:a.van.hees@rkwalcheren.nl
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:penningmeester@rkwalcheren.nl
mailto:p.stok@rkwalcheren.nl
mailto:c.poppelaars@rkwalcheren.nl
mailto:t.vanhoof@rkwalcheren.nl
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mailto:thaddeusmhm@gmail.com
mailto:r.mangnus@rkwalcheren.nl
mailto:gkok@bisdombreda.nl


1e jaargang, nummer 5, december 2021                                                                                                          Blz. 23 

SECRETARIAAT MIDDELBURG 

Openingstijden dinsdag en donderdag  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 donderdag en vrijdag  9.30-11.30 uur 

Telefoon 0118-412247 

Adres Singel 106, 4382 LC Vlissingen 

E-mail secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl 

 

PASTORAAL CENTRUM 

Openingstijden dinsdag, woensdag en donderdag 9.30-13.00 uur 

 Vrijdag 10.00-12.00 uur 

Telefoon 0113-218610 

Adres Zusterstraat 4, 4461 JA Goes 

E-mail info@rkbovendeschelde.com 

Secretariaat en team-assistentie dinsdag en vrijdag Ria Boonman-Vermue  

 woensdag en donderdag Leny Rijk-Rijk  

 

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 

 

 

 

 

 

mailto:secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl

