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Beste parochianen, 
 

De aangepaste tijden voor de kerstvieringen zijn bekend. De 

kerstnachtvieringen in Vlissingen en Middelburg op vrijdag 

24 december zijn naar de middag verplaatst. Vanuit Goes wordt 

de Kerstnachtmis via livestream uitgezonden. In het nieuwe 

overzicht aan het eind van deze Verbinding tussentijds zijn de 

vieringen in de Onze Lieve Vrouwe kerk, de H.H. Petrus en 

Pauluskerk, de Willibrordkapel, in Ter Reede en Goes vermeld. 

Tijdens de kerstdagen zijn de Onze Lieve kerk in Vlissingen en de HH. 

Petrus en Pauluskerk ’s middags geopend. We streven ernaar dat de 

kerken ook iedere middag tot en met oudejaarsdag open zijn voor gebed, 

het opsteken van een kaars, stilte of een gesprek. U kunt ook, al dan niet 

met kinderen of kleinkinderen, in de twee kerken de kerststallen 

bekijken. In Middelburg zijn vitrinekasten gevuld met kerststallen uit 

Zuid-Amerika en andere landen. Foto Nicolette Meulenbroek 

 

U bent van harte welkom de kerken te bezoeken. Als u zich de komende 

tijd wilt inzetten als vrijwilliger, dan bent u ook van harte welkom. Tijdens de openstellingen kunt 

u gastheer of gastvrouw zijn of als u een instrument bespeelt of graag zingt, dan kunt u een 

muzikale bijdrage leveren. We vragen u zich aan te melden via adventkerst2021@rkwalcheren.nl. 

Volgende week informeren we u over de activiteiten tijdens de middagen dat de kerken open zijn.  

 

Tot slot leest u over de Kerstmissie op zaterdag 18 december in Middelburg en de adventsmiddag 

voor Eerste Communicanten op 22 december in Vlissingen. Mocht u zelf nog wensen, behoeften of 

suggesties hebben, meld het en dan gaan we bekijken hoe we hieraan invulling kunnen geven.  

 

Pastoresteam en parochiebestuur 
 

Aanmeldingen als vrijwilliger en suggesties stuurt u aan adventkerst2021@rkwalcheren.nl of meld u zich bij het 

secretariaat Vlissingen, Singel 106, 4382 LC, Vlissingen, telefoon 0118-412247; donderdag en vrijdag van 9.30 uur tot 

11.30 uur; of het secretariaat Middelburg, Lombardstraat 1, 4331 AA, Middelburg, telefoon 0118-612860, dinsdag en 

donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur. 

 

 

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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OPENSTELLING KERKEN VANAF KERST TOT EN MET 31 DECEMBER 2021 

De Onze Lieve Vrouwe kerk in Vlissingen en de HH. Petrus en Pauluskerk in Middelburg zijn tijdens 

de kerstdagen extra geopend. Dat is ook de wens voor de dagen daarna, tot en met oudjaarsdag.  

 

Datum  Onze Lieve Vrouwe kerk H.H. Petrus Pauluskerk 

Zaterdag 25 december Eerste Kerstdag 12.30 uur – 15.30 uur 12.30 uur – 15.30 uur 

Zondag 26 december Tweede Kerstdag 14.00 uur – 16.00 uur 12.30 uur – 15.30 uur 

Maandag 27 december  14.00 uur – 16.00 uur 14.00 uur – 16.00 uur 

Dinsdag 28 december  14.00 uur – 16.00 uur   14.00 uur – 16.00 uur   

Woensdag 29 december  14.00 uur – 16.00 uur   14.00 uur – 16.00 uur 

Donderdag 30 december  14.00 uur – 16.00 uur   14.00 uur – 16.00 uur 

Vrijdag 31 december Oudejaarsdag 14.00 uur – 16.00 uur   14.00 uur – 16.00 uur 

 

Voor de openstelling van de kerken zoeken we nog enkele vrijwilligers als gastheer of gastvrouw 

en vrijwilligers met bijvoorbeeld een muzikale bijdrage. Meld u zich hiervoor aan via 

adventkerst2021@rkwalcheren.nl of via de secretariaten. 

 

 

KERSTMISSIE IN MIDDELBURG OP 18 DECEMBER 2021 

De Kerstmissie vindt plaats op zaterdagmiddag 18 december, tussen 13.30 uur en 15.30 uur in 

Middelburg. Dan is de HH Petrus en Pauluskerk op voor ieder die behoefte heeft aan het 

aansteken van een kaarsje, voor gebed, voor een gesprek of stilte. En de kerststal is te bezoeken 

evenals de vitrinekast met een keur aan kerststalletjes van Nicolette Meulenbroek. 

Tevens staan we op de Markt in Middelburg om mensen uit te nodigen de kerk te bezoeken. 

Hiervoor overhandigen we een kaarsje en informatie over het bezoeken van de kerk op die dag en 

tot eind dit 2021. 

Iedereen is van harte welkom de kerk te bezoeken op zaterdagmiddag 18 december tussen 13.30 

uur en 15.30 uur. Mocht u de organisatie willen helpen, meld u zich dan aan bij 

t.vanhoof@rkwalcheren.nl. Daarnaast is van belang dat ieder zich zal houden aan de 

coronarichtlijnen. U kunt hiervoor ook het secretariaat in Middelburg bellen (zie hierna). 

 

Thaddy de Deckere, Brechje Loenen, Trudy van Hoof, Ruud Louwes 

 

 

ADVENT VOOR EERSTE COMMUNICANTEN 

Op 22 december van 15.30 uur - 17.00 uur zijn in de pastorie en de H.H. Petrus en Pauluskerk in 

Middelburg de Eerste Communicanten van harte welkom. Ik zie uw reactie graag tegemoet!  

 

Ria Mangnus 

pastoraal werkster  
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OVERZICHT VAN DE VIERINGEN KERST EN OUDEJAARSDAG EN NIEUWJAARSDAG 

 
Datum Tijd Plaats Voorganger Viering Muzikale ondersteuning 

Vrij 
24 dec 
Kerst 

15.30 
15.30 
21.00  

Vlissingen 
Middelburg 
Goes 

Th. De Deckere 
P. de Maat 
Th. De Deckere 
A. van Veldhoven 

Eucharistievr. 
Eucharistievr. 
Eucharistievr. 
livestream 

Caeciliakoor 
Gaudeamuskoor, Guido Saerens 
Livestream is te volgen via 
kerkdienstgemist.nl 

Zat 

25 dec 

1e kerst  

10.00 

10.00 

11.30 

15.00 

Domburg 

Vlissingen 

Middelburg 

Vlissingen 

R. Heinrichs 

R. Mangnus  

P. de Maat 

W. Klim (Pools) 

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 

15.00   

Vlissingen 

Middelburg 

Vlissingen 

P. de Maat 

T. de Deckere 

W. Klim (Pools) 

Eucharistievr. 

Eucharistievr. 

Eucharistievr. 

Cantor 

Gaudeamuskoor, Guido Saerens 

 

Za 
1 jan  11.30 Middelburg P. de Maat 

Eucharistievr. 
 

 

Zo  
2 jan 

09.30 
11.30 

Vlissingen 
Middelburg 

P. de Maat 
Th. De Deckere 

Eucharistievr. 
Eucharistievr. 

Cantor 
Gaudeamuskoor, Guido Saerens 

 

VIERINGEN iedere donderdag eucharistievieringen om 9.00 uur in Middelburg en Vlissingen 
 


