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Bisschoppen bevestigen huidige coronamaatregelen 
De Nederlandse bisschoppen bevestigen opnieuw de coronamaatregelen die nog steeds gelden 

voor de Rooms-Katholieke Kerk. Zij bereiden zich bovendien voor op een mogelijke aanscherping 

van deze maatregelen met het oog op de ontwikkeling van de Covid-19 pandemie. 

De huidige maatregelen omvatten onder meer de basisregels zoals thuisblijven bij klachten, de 

hygiëneregels volgen en zorgen voor voldoende ventilatie van binnenruimtes. Gelovigen wordt 

uitdrukkelijk gevraagd om onderling een veilige afstand te bewaren en rekening met elkaar te 

houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. 

Voor de vieringen zijn in de kerk mondkapjes beschikbaar, die tijdens het lopen door de kerk 

kunnen worden gedragen. De markeringen op de kerkbanken geven aan waar u op gepaste 

afstand kunt plaatsnemen. 

  

Ontmoetingsavonden voor vrijwilligers op 17 en 24 november 

De opzet van de vrijwilligersavonden geeft aanleiding tot uiteenlopende reacties. Daarnaast 

hebben nog enkele andere factoren invloed op de belangstelling voor deze avonden. Vandaar dat 

we er nu voor kiezen twee ontmoetingsavonden te houden:  

• 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 avonden van 10 november en 1 december komen 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 met u rekening houden voor koffie en thee. 

  

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

Louwes, werkgroep vrijwilligers H. Maria Parochie Walcheren 

 

 

 

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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