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Coronarichtlijnen 
Voor het weekend van 13/14 oktober 2021 vragen we u de huidige richtlijnen op te volgen: 

• de basisregels zoals thuisblijven bij klachten; 

• de hygiëneregels volgen; 

• onderling een veilige afstand te bewaren; 

• rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de 
kerk; 

• mondkapjes te dragen tijdens het verplaatsen door de kerk 
Voor de vieringen zijn in de kerk mondkapjes beschikbaar. De markeringen op de kerkbanken 

geven aan waar u op gepaste afstand kunt plaatsnemen. Mochten nieuwe coronarichtlijnen 

aanleiding geven tot aanvullende maatregelen, dan zullen we u hierover informeren. 

 

Missionaire middag op zaterdag 18 december en voorbereidingsbijeenkomst op 

dinsdagavond 23 november 

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.  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.  

 

In “Verbinding” van november staat een artikel geschreven hoe de straatmissie is beleefd. 

We nodigen u graag uit voor een bijeenkomst op dinsdag 23 november tussen 18.00 uur en 20.30 

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

Latijnseschoolstraat achterom de kerk). Voor wie wil, beginnen we om 18.00 uur met gezamenlijk 

eten (graag brood meenemen; voor koffie en thee wordt gezorgd). 

 

U bent van harte welkom!!    

 

Graag opgeven voor 20 november bij Trudy van Hoof  per e-mail   t.vanhoof@rkwalcheren.nl 

 

Pater Thaddy de Deckere, Ruud Louwes en Trudy van Hoof 

 

 

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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Ontmoetingsavonden voor vrijwilligers op 17 en 24 november 

U kunt zich nog opgeven voor de ontmoetingsavonden voor vrijwilligers op: 

• op 17 november om 19.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Middelburg; 

• en op 24 november in de Onze Lieve Vrouwe in Vlissingen, ook om 19.30 uur.  

Dat betekent dat de avond van 1 december komt te vervallen.  

  

Alle vrijwilligers zijn welkom op één van de twee avonden. Er is gelegenheid bij te praten, dat u 

vertelt over uw wensen die u als vrijwilliger bij de parochie heeft of … zegt u het maar. We vragen 

u dat u zich aanmeldt via secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl of op donderdagochtend of 

vrijdagochtend tussen 9.00 uur en 11.30 uur contact opneemt met het secretariaat in Vlissingen 

via 0118-412247. Dan kunnen we in ieder geval voor koffie en thee met u rekening houden. 

 

Mochten nieuwe coronarichtlijnen aanleiding geven tot aanvullende maatregelen, dan zullen we 

ieder die zich heeft opgegeven, hierover informeren. 

  

Conny Sijlmans, Corleen Poppelaars, Lisanne Jacobs, Magdalena Pikkaart, Pauline Kockx, Ruud 

Louwes, werkgroep vrijwilligers H. Maria Parochie Walcheren 
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