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UITNODIGING TWEEDE DIGITALE INFORMATIEBIJEENKOMST 
Tijdens de digitale bijeenkomst op 14 januari 2022 zijn parochianen en omwonenden 

geïnformeerd over de ontwikkelingen in onze parochie. U wordt uitgenodigd deel te nemen aan 

de tweede digitale informatiebijeenkomst op  

 

maandag 24 januari vanaf 19.30 uur. 

 

Tijdens deze tweede digitale bijeenkomst gaan we met u in gesprek over de toekomstige 

hotelfunctie van kerkgebouw en pastorie, het behoud van de Emmanuelkapel voor onze parochie 

en de afweging voor de keuze voor de Sint Jacobskerk als beoogde locatie voor weekendvieringen. 

Ook deze bijeenkomst wordt digitaal gehouden in verband met de coronamaatregelen.  

 

Ieder die zich al heeft aangemeld heeft een link naar de bijeenkomst ontvangen. Als u zich nog niet 

heeft aangemeld, dat kan alsnog via olv@rkwalcheren.nl.  

 

Na de bijeenkomst op vrijdag 14 januari is Verbinding Extra toegestuurd met een uitgebreide 

toelichting op de ontwikkelingen. Mocht u deze niet hebben ontvangen, meld u dit via 

olv@rkwalcheren.nl, dan krijgt u die toegestuurd. 

 

Voor reacties kunt u ook het e-mailadres olv@rkwalcheren.nl gebruiken. De reacties die we 

hebben ontvangen, worden tijdens de tweede bijeenkomst op maandag 24 januari besproken.  

 

Wij zien uit naar uw deelname aan de bijeenkomst.  

Het parochiebestuur H. Maria Parochie Walcheren 

 

CORONAMAATREGELEN 
De coronamaatregelen voor de Rooms-Katholiek Kerk blijven vooralsnog ongewijzigd. Dat 

betekent dat de regels van 20 december 2021 nog van kracht zijn. Op 25 januari bezien de 

bisschoppen of aanscherping van de maatregelen nodig is of dat – hopelijk – versoepelingen 

mogelijk zijn. U wordt daarover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.  

 

Tijdens de vieringen in Middelburg blijft de verwarming vanaf dit weekend aan. In Vlissingen was 

dat al langere tijd mogelijk voor een ander verwarmingssysteem. 

 

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 
 

 

mailto:olv@rkwalcheren.nl
mailto:olv@rkwalcheren.nl
mailto:secretaris@rkwalcheren.nl
https://www.rkwalcheren.nl/
mailto:verbinding@rkwalcheren.nl

