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Martine Buitink plotseling overleden 

Afgelopen woensdag heeft in Middelburg de crematieplechtigheid 

plaatsgevonden van Martine Buitink. Ze werd 76 jaar. 
 
 

 
Zuster dood, uitgevoerd in keramiek 

door Martine Buitink 
Foto: © Peter Vrancken 

 
Begin deze week werd haar plotselinge 
overlijden namens de familie bekend 
gemaakt. Martine Buitink overleed in de 
nacht van dinsdag 30 augustus. 
 
Enkele dagen later prijkte Martine 
Buitink nog met een artikel prominent in 
de digitale nieuwsbrief van de custodie 
Zeeland van de Franciscaanse 
Beweging. 
 
Ze was bezig met de samenstelling van 
een boekje over het Zonnelied en 
hoopte, dat het boekje komend najaar 
zou verschijnen. 
 
Op het moment van verschijnen bleek 
Martine al overleden. Het artikel uit die 
nieuwsbrief zullen we hierna integraal 
overnemen. 



 

 

Martine Buitink werkt aan boekje over Zonnelied 

Martine Buitink uit Middelburg, die we vooral kennen als kunstenaar die 

keramiek maakt, werkt momenteel aan een boekje over het Zonnelied. 
 
Foto’s: © Peter Vrancken            Bron: nieuwsbrief Custodie Zeeland FB 
 
 
In dat boekje krijgen, naast tekst, verbeeldingen van de schilderijen van wijlen 
broeder Jan Scheffers ofm cap., haar keramiekbeelden een plaatsje. Naast 
Franciscus en Clara zullen ook andere schilderwerken en beelden getoond worden. 
 
,,Welke titel het boekje gaat dragen weet ik nog niet maar ik hoop dat het in het 
vroege najaar kan verschijnen. Gelukkig heb ik bij de samenstelling, foto’s en het 
redigeren steun van vrienden’’, liet Martine Buitink in een e-mailbericht weten. 
 

 
Martine Buitink 
 

 
Franciscus in keramiek 

 
De Custodie Zeeland van de Franciscaanse Beweging bracht afgelopen maandag 
en woensdag, vanwege het overlijden van Martine Buitink, extra edities uit van de 
digitale nieuwsbrief. Wilt u deze ook kosteloos ontvangen? Stuur dan voor 13 
september een mailtje naar onze redactie en we zorgen er voor. 



 

 

Uitgaanstips 
 

Open Monumentendag 
Morgen, zaterdag 10 september, is het Open Monumentendag. De Petrus en 
Pauluskerk in Middelburg (09.00-17.00 uur) en de Onze Lieve Vrouwenkerk in 
Vlissingen (10.00-17.00 uur) zijn geopend. 
 
Middelburg 
In de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg vormen op de Open Monumentendag 
Iconen en Symbolen het thema. Kunstenares Ludmila Kalmaeva uit Arnemuiden is 
aanwezig en zal laten zien hoe iconen geschilderd worden. De iconen in de vitrinekast 
in de kerk zijn door haar gemaakt. 
 
Vlissingen 
In de Onze Lieve Vrouwekerk kunt u diverse exposities bekijken en zal het 
dameszanggroepje Zinggg met accordeonbegeleiding aan deze dag meewerken. De 
groep treedt op van 14 tot 15 uur. 
 
 

Toeristenkerken sluiten seizoen af 
De toeristenkerken in Dishoek, Vrouwenpolder en Zoutelande sluiten overmorgen, 
zondag 11 september, het seizoen 2016 af. Om 10.00 uur is er dit jaar een laatste 
viering. U bent van harte welkom! 
 

 
 

 
 
1947 – 2017 

Tijdens Open Monumentendag op zaterdag 10 september zal het Katholiek 

Vrouwen Gilde ook aanwezig zijn in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. Het 
KVG wil zich tijdens deze open dag presenteren als een eigentijdse katholieke 
vrouwenorganisatie. 
 
We willen op deze dag laten zien dat er binnen de vereniging ruimte is voor contact en 
ontspanning, creativiteit en zinvolle vrijetijdsbesteding, bewustwording en vorming.  
We zullen op deze dag ook laten zien welke hobby’s er door de leden van het KVG 
beoefend worden. Een deel van deze spullen zal die dag te koop aangeboden worden. 
De opbrengst van deze verkoop gaat naar de Stichting Ambulance Wens. U vindt de 
presentatie van het KVG in de doopkapel van de Onze Lieve Vrouwekerk. 
 
Er zullen ook enkele leden van het bestuur aanwezig zijn om uitleg te geven en vragen 
te beantwoorden. 
 
Tot ziens op 10 september! 



 

 

Koren combineren uitstapje met zingen 

In september organiseren twee koren een dagje uit, bezoeken het mooie Zeeland 

en komen in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen en de H.H. Petrus en 
Pauluskerk in Middelburg tijdens de eucharistieviering zingen. 
 
Op zondag 18 september zal het Gemengd Koor Udenhout in de eucharistieviering in 
de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen zingen. Het koor heeft de Sint Lambertuskerk 
in Udenhout als thuisbasis en maakt deel uit van de Johannes XXIII-parochie, een 
samenwerkingsverband van Berkel Enschot, Biezenmortel en Udenhout. 
 
Het koor telt 58 leden en daarvan zullen 40 op 18 september in Vlissingen de Missa O 
Bone Jesu (van C. Allmendiger) Kyrië, Gloria, Sanctus en Agnus Dei. Het Onze Vader 
is van Rimsky Korsakov. 
 
Tijdens de communie wordt het wonderschone Panis Angelicus gezongen. 
 

 
Gemengd Koor Udenhout.       Foto: Joost Festen 
 
 
Petrus en Pauluskerk 
Op zondag 25 september zingt het Sint Hubertuskoor uit het Belgische Erondegem in 
de Petrus en Pauluskerk in Middelburg. Het koor wordt vergezeld door de pastoor van 
zijn parochie, die samen met onze pastoor Paul de Maat zal celebreren. 
 
 
 

 

H. Maria Parochie Walcheren 
 

Een vitale geloofsgemeenschap! 
 



 

 

 
Paus Franciscus over huwelijk en gezin 

Er zijn mensen die zich  -niet geheel zonder reden-  zorgen maken over de 

toekomst van het gezin. 
 
 
Tekst: Wiel Hacking 
(pastoraal werker H. Damiaanparochie) 
 
 
We kennen allemaal de realiteit van (v)echtscheiding, van gebroken dan wel 
samengestelde gezinnen en van de moeilijkheden die dit meebrengt voor kinderen die 
deze gebrokenheid ervaren. 

 

 
Te midden van deze soms schrijnende 
realiteit heeft paus Franciscus in het 
voorjaar een lijvige exhortatie (letterlijk: 
aansporing, ook wel 'zendbrief') 
gepubliceerd. Daarin brengt hij 'De 
vreugde van de liefde' (Amoris laetitia, 
AL) naar voren. De exhortatie is een 
uitwerking van de twee 
bisschoppensynodes in oktober 2014 en 
oktober 2015 over huwelijk en gezin. 
 
Je moet er wel eens goed voor gaan 
zitten om het document van 200 
pagina's in zijn geheel door te nemen. 
En je moet  -door de soms moeilijke en 
ook wel eens wollige taal heen-  vooral 
gaan zien, dat de paus in essentie een 
wervend verhaal op tafel legt. Daarin 
toont hij enerzijds de vreugdevolle en 
inspirerende aspecten van het leven als 
huwelijkspaar en als gezin. 

 
De wederzijdse en edelmoedige liefde tussen man en vrouw zijn een 
weerspiegeling van Gods liefde voor mensen. Anderzijds heeft de paus ook oog 
voor de soms levensgrote problemen waarmee partners onderling of ook ouders 
met hun kinderen geconfronteerd kunnen worden. 
 
Amoris laetitia 

 Paus Franciscus, De vreugde van de liefde – Amoris laetitia, Postynodale 
exhortatie over de liefde in het gezin, verschijnt als nr. 36 in de reeks 
Wereldocumenten. Het is een uitgave van Licap Halewijn nv, ISBN 978-94-6196-
131-0. 

 De publicatie is in de boekhandel te koop voor € 11,50. 



 

 

Moeder Teresa Heilig verklaard 
Afgelopen zondag is Moeder Teresa door Paus Franciscus heilig verklaard. Vele 
tienduizenden gelovigen waren er op het Sint Pietersplein in Rome getuige van. 
 
Ter gelegenheid daarvan heeft het Bisdom Roermond gebedsprentjes van haar 
gemaakt. Op de voorkant staat een afbeelding van haar, op de achterkant een gebed 
en een korte biografie. 
 
 
Tekst: Peter Vrancken 
 
 
 
Biografie 
Moeder Teresa werd op 26 augustus 1910 in Skopje (Macedonië) als Agnes Gonxha 
Bojaxhi geboren. Als missiezuster van Loreto werkte zij in Calcutta in India, onder meer 
als onderwijzeres. In 1948 ging ze met enkele oud-leerlingen de straat op om 
stervenden letterlijk uit de goot te halen. In 1952 opende ze een tehuis voor stervenden 
en kort daarna een tehuis voor in de steek gelaten en stervende kinderen. Uit deze 
beweging zijn de ‘Missionarissen van Naastenliefde’ gegroeid, bestaande uit zusters, 
broeders en leken. 
 

 

 
 
 
De congregatie heeft tegenwoordig meer dan 4.500 leden en ruim 500 kloosters over 
de hele wereld; in Nederland hebben de zusters een vestiging in Rotterdam. De 
‘moeder van de armen’ stierf op 5 september 1997 in Calcutta. Reeds op 19 oktober 
2003 werd zij door paus Johannes Paulus II zalig verklaard en afgelopen zondag (5 
september 2016) volgde dus haar heiligverklaring door paus Franciscus. 
 
 
De liturgische gedachtenis van de heilige Moeder Teresa van Calcutta is jaarlijks 
op 5 september. 
 
 



 

 

 
Gebed op voorspraak Moeder Teresa 
Op de achterkant van het gebedsprentje staat het volgende gebed op voorspraak van 
de heilige Moeder Teresa van Calcutta: 
 

Heer, maak ons waardig 
om onze medemensen te dienen, 

die overal ter wereld leven en sterven in armoede en honger. 
Geef hun heden, door onze handen, hun dagelijks brood; 

en door onze begrijpende liefde vrede en blijdschap. 
Heer, maak mij tot een werktuig van Uw vrede, 

dat waar haat bestaat, ik liefde mag zaaien, 
waar onrecht heerst de geest van vergeving, 

waar men in tweedracht leeft, eensgezindheid; 
dat waar men dwaalt, ik waarheid mag brengen 

en waar men twijfelt geloof; 
licht in duisternis mag brengen 

en blijdschap waar droefenis heerst. 
Heer, laat mij liever trachten te troosten 

dan getroost te worden, 
te begrijpen dan begrepen te worden, 
lief te hebben dan bemind te worden. 
Want wie zichzelf verliest, zal vinden; 

door te vergeven, wordt men vergeven; 
door te sterven, ontwaakt men tot eeuwig leven. 

Amen. 
 

 
 
 
 
Gebedsprentje bestellen? 
Zolang de voorraad strekt zijn de gebedsprentjes van de heilige Moeder Teresa te 
bestellen, tegen vergoeding van een vrijwillige bijdrage, via persdienst@bisdom-
roermond.nl 
 
 
 
 
 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
 

Mail de redactie 
 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 



 

 

Bijzondere zang in Vrouwenpolder 

zondag 28 augustus heeft het Misa Criollakoor in de toeristenkerk van 

Vrouwenpolder de gezangen bij de woord- en communieviering verzorgd. 
 
 
Tekst: Ria Borgs       Foto: Oleander Labruyere 
 
 
Volgens de dirigente, Carla Nieuwdorp, mag je niet spreken van een koor, maar van 
een groep enthousiaste vrijwilligers die in het Spaans willen zingen. De liederen die 
gezongen werden, zijn bij elkaar gezocht door pater Bart, die vanwege zijn hoge leeftijd 
niet meer in de vieringen in Vlissingen kan voorgaan. Hij had ons willen verrassen door 
naar ons optreden in de mooie toeristenkerk te komen, maar dit kon helaas niet 
doorgaan. Toch hebben wij en alle aanwezigen zijn morele steun gevoeld. 
 
De ruisende bomen, het milde zonlicht, een goed gevulde kerk en de vrolijke, 
uitnodigende muziek, hebben gezorgd voor een viering waarin wij ons intens met elkaar 
verbonden hebben gevoeld. 
 
Het herdenken van het 53 jarig huwelijksjubileum van het kostersechtpaar heeft 
zo een aparte lading gekregen.  

 



 

 

Vredesdienst 18 september 2016  
Iedereen kan iets voor vrede doen! 
 
Daarom organiseert PAX ieder jaar de Vredesweek. In 2016 vieren we de 50e van 17 
tot en met 25 september. 
 
We leven in roerige tijden. Juist nu groeit het besef dat vrede niet vanzelfsprekend is. 
De beelden van vluchtelingen en oorlog onderstrepen het belang dat we ons moeten 
inzetten voor vrede. De Vredesweek is hét moment om samen in actie te komen. PAX 
roept op tot verbinding. Doe je mee? 
 
Met deze gedachte wordt door de Raad van Kerken Middelburg een Vredesdienst 
georganiseerd op zondagavond 18 september a.s. om 19.00 uur in de Doopsgezinde 
Kerk, Lange Noordstraat 62 te Middelburg. 
 
Voorgangers  / vertegenwoordigers van verschillende kerken zullen een onderdeel van 
de dienst verzorgen. Het Willebrord Ensemble uit Zoutelande verleent muzikale 
medewerking. 
 
Thema voor deze dienst is: 
 

‘VREDE VERBINDT’ 
 
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Kom met zoveel mogelijk mensen 
naar deze Vredesdienst op zondag 18 september a.s. om 19.00 uur in de 
Doopsgezinde Kerk in Middelburg aan de Lange Noordstraat 62. 
 
 

 
 

 

Caritascollecte Vlissingen 
Op 3 september bracht de Caritascollecte in Zorgcentrum Ter Reede € 19.50 op. In de 
Onze Lieve Vrouwekerk werd € 133.27 ingezameld. 
 
Dank aan alle gevers. 
 



 

 

Welke hulp biedt Cordaid?                 (deel 3) 

Cordaid en partners hebben eerst gezorgd voor schoon drinkwater en toilet 

faciliteiten in de kampen. 
 
 
Tekst en foto’s: Cordaid/Sam’s kledingactie 
 
 
Daarna is ook begonnen met trainingen geven voor het verwerven van een inkomen. 
De ontheemden hebben nu geen land of vee en dus geen bronnen van inkomsten. 
Ze krijgen les in houtbewerking en metselen, naaien en weven van bamboeproducten 
en andere handvaardigheden voor de lokale markt. 
 
Ook zijn er landbouwtrainingen gedaan met champignons en tomaten kweken, bijen 
houden, seizoensgroenten verbouwen en het houden van pluimvee. De ontheemden 
blijken graag nieuwe vaardigheden te willen leren waar zij geen toegang toe hadden in 
de geïsoleerde dorpen in de bergen. Veel van de ontheemden zijn arm en hebben 
daarom weinig onderwijs gehad. Zij maken deel uit van de Tamang, een inheemse 
etnische groep, die niet in hoog aanzien staan in Nepal. 
 
60% van de ontheemden zijn vrouwen en kinderen. Cordaid volgt hun welzijn en bekijkt 
of ze voldoende bescherming hebben. (tegen bijvoorbeeld ronselaars die kinderen 
inzetten voor arbeid of prostitutie). Cordaid coördineert samen met partners en de 
overheid de situatie en belangrijke kwesties zoals terugkeer of herplaatsing van de 
ontheemden. 
 
Help Cordaid en doe 5 en 6 oktober mee aan Sam’s kledingactie (lees onze 
agenda). 
 
 
 

 
Vrouw weeft bamboe mand voor de 
verkoop  
 
 
 
 

 

 
Ontheemde jongeren in bouwtraining  



 

 

Nieuw beeldmerk Bisdom van Breda 
Het bisdom van Breda introduceert een nieuw beeldmerk. Dit maakte het bisdom 
bekend op het patroonfeest van het bisdom, Maria Tenhemelopneming 15 
augustus. 
 
Communicatieregisseur Daphne van Roosendaal legt uit: ,,In 2009 werd een logo voor 
de bisdombedevaart naar Lourdes ontwikkeld, dat gebruik maakt van Maria 
Tenhemelopneming uit het oude wapen van het bisdom. De figuur van Maria 
Tenhemelopneming wordt daarop afgebeeld op een rode achtergrond met de drie 
kruisen van de stad Breda. Na die bedevaart was al enige tijd het voornemen om meer 
te doen met deze afbeelding. Het wachten was op een goede aanleiding en een goed 
moment.’’ 
 
Dat moment is gekomen nu het bisdom deze zomer de website vernieuwt. Het 
beeldmerk uit 2009, dat overigens door de vicariaten al wordt gebruikt in hun 
maandelijkse nieuwsbrief, werd hiervoor opnieuw bekeken en licht aangepast. Van 
Roosendaal: ,,Het kleed van Maria werd iets verder gestileerd en het figuurtje werd wat 
groter gemaakt, zodat het los komt uit de ruit van het logo.’’ 
 

 

De ruitvorm is een voortzetting van het 
huidige logo en zorgt voor continuïteit en 
herkenbaarheid. De drie vlakken uit het 
huidige, paarse logo keren niet terug. 
Deze stonden voor de toenmalige drie 
dekenaten, die inmiddels zijn 
samengevoegd in twee vicariaten. 

 
Glas-in-lood 
Het oude officiële wapen van het bisdom Breda met de afbeelding van Maria 
Tenhemelopneming is nog te zien in het glas-in-lood boven de ingang van het 
bisschopshuis. Later (1993) is het figuurtje van Maria vervangen door een witte lelie. 
Het nieuwe beeldmerk wordt gefaseerd ingevoerd. De eerste keer dat het ingezet zal 
worden is bij de introductie van de nieuwe website dit najaar. Daarna zal het langzaam 
maar zeker het oude logo gaan vervangen. 
 
Dit houdt ook een kleine aanpassing 
van de schrijfwijze van de naam van het 
bisdom in. In het oude logo wordt de 
naam geschreven met kleine letters als 
‘bisdom van breda’. In het nieuwe 
beeldmerk vervalt het woordje ‘van’ en 
wordt met hoofdletters geschreven 
‘Bisdom Breda’. 
 
Het logo dat in 2009 werd ontwikkeld 
voor de bisdombedevaart naar Lourdes. 
 

 

 



 

 

Het oude wapen van het bisdom is zichtbaar in het glas-in-lood boven de voordeur van 
het bisschopshuis in Breda. Maria Tenhemelopneming is de patroon van het bisdom 
Breda. Het patroonsfeest wordt jaarlijks gevierd op Maria Tenhemelopneming 15 
augustus 
 

 
 
 

Bron: digitale nieuwsbrief Bisdom Breda 
Bewerking: Peter Vrancken 

 
 
 
 
 
 

 

Secretariaten parochiekernen weer dagelijks bereikbaar 
Het vakantieseizoen zit er op en dat betekent ook, dat de secretariaten van de 
parochiekernen in Middelburg en Vlissingen weer iedere werkdag zijn geopend. De 
openingstijden vindt u op de voorlaatste pagina van iedere nieuwsbrief. 
 
Buiten de openingstijden kunt u altijd telefonisch contact met een van de secretariaten 
opnemen en via de telefoonbeantwoorder een boodschap inspreken. Zo nodig wordt u 
zo spoedig mogelijk teruggebeld. 
 

Voor spoedgevallen belt u altijd:  06 53 63 71 30 
 

 



 

 

 

 
 
■ Zaterdag 10 september 2016: Open Monumentendag. 
 De H.H. Petrus en Pauluskerk in Middelburg is geopend (09.00-17.00 uur) 
 De Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen is geopend (10.00-17.00 uur). 
 
■ Zondag 18 september 2016 (19.00 uur) 

PAX en de Raad van Kerken Middelburg organiseren een Vredesdienst in de 
Doopsgezinde Kerk in Middelburg aan de Lange Noordstraat 62. 

 
■ Zaterdag 24 september 2016 (14.30-18.30 uur) 

Bijeenkomst over Laudate Si’ in de Blasiuskerk in Heinkenszand. Meer informatie 
leest u in onze volgende nieuwsbrief. 

 
■ Maandag 26 september 2016 (14.30 uur) 

Lezing van prof. Manu Keirse in ‘De Jeugdhoeve’, Blikhoek 4 in ‘s-Heerenhoek. 
Vooraf aanmelden per e-mail: pastorteam@zeelandnet.nl of telefonisch bij het 
pastoraal centrum: 0113 – 218610. 

■ Woensdag 5 oktober (09.30-11.30 uur) 

In de Onze Lieve Vrouwekerk kan kleding worden ingeleverd voor Sam’s 
Kledingactie 

■ Woensdag 5 en donderdag 6 oktober (19.00-20.30 uur) 
In de Petrus en Pauluskerk alsmede in De Hoeksteen in Middelburg kan kleding 
worden ingeleverd voor Sam’s Kledingactie t.b.v. Mensen in Nood.  

 
■ Donderdag 6 oktober 

In het kader van Sam’s Kledinginzameling voor Mensen in Nood kan in 
Vlissingen kleding worden ingeleverd bij: 
 Onze Lieve Vrouwekerk (19.00-20.00 uur) 
Open Hofkerk (19.00-20.30 uur) 
Adventkerk in West Souburg (19.00-20.00 uur) 

 
■ Zaterdag 8 oktober 

Voorstelling ‘Franciscus spreekt’ in de Gertudiskerk, Grote Markt 10, (ingang 
Kerkstraat) 4611 NR  Bergen op Zoom. Aanvang: 19.00 uur, toegang gratis. De 
kerk is geopend vanaf 18.30 uur.  Een vrijwillige gift wordt na afloop op prijs 
gesteld. Meer informatie leest u in onze volgende nieuwsbrief. 

 
■ Zaterdag 29 oktober 

Voor de twaalfde keer wordt in 
ons land de Nacht van de Nacht 
(N8 van de N8) gehouden. Dat 
gebeurt in onder meer de H.H. 
Petrus en Pauluskerk in 
Middelburg. 

 



 

 

INFORMATIE H. MARIA PAROCHIE 

 

website: www.rkwalcheren.nl 
 
Openingstijden secretariaten 
Parochiekern Middelburg 
Maandag tot en met vrijdag 
09.30-11.30 uur 
Telefoon: 0118 - 612860 
Lombardstraat 1 
4331 AA  MIDDELBURG 
secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl 
 
 
Parochiekern Vlissingen 
Maandag tot en met vrijdag 
9.00-12.00 uur 
Telefoon: 0118 - 412247 
Singel 106 
4382 LC  VLISSINGEN 
secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl 
 
 
Telefoon in noodgevallen 

06 53 63 71 30 
 
 

Pastores 
(telefonisch bereikbaar via de 
de beide secretariaten): 
Paul de Maat en Ria Mangnus 
middelburg@rkwalcheren.nl 
vlissingen@rkwalcheren.nl 
 
Parochiebijdragen 
Middelburg 
NL42 INGB 0000 6586 70 
NL16 ABNA 0231 9007 91 
beide t.n.v. H. Maria Parochie 
Walcheren 
 
Vlissingen 
NL28 INGB 0008 0339 29 
NL53 ABNA 0531 6958 91 
beide t.n.v. H. Maria Parochie 
Walcheren 
 
Bijdrage aan Caritas Walcheren 
NL82 RABO 0117 0296 61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Hoe gerechtvaardigd ze ook mogen zijn, 
harde woorden bijten altijd!! 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
DISCLAIMER NIEUWSBRIEF 
Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder medewerkers en andere belangstellenden van de H. Maria 
Parochie Walcheren, waarvan wij het e-mailadres kennen. Kent u mensen die de nieuwsbrief niet hebben 
ontvangen, maar hem wel graag willen ontvangen? Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: 
nieuws@rkwalcheren.nl. Afmelden? Reply een nieuwsbrief naar hetzelfde e-mailadres. 
Heeft u nieuws of een agendabericht voor de digitale nieuwsbrief? Graag een mailtje naar de redactie: 
nieuws@rkwalcheren.nl. 
Wilt u in ieder geval altijd uw naam en telefoonnummer vermelden, zodat we in voorkomend geval 
contact met u kunnen opnemen? Inzenden kan tot en met donderdag (tenzij anders aangegeven). 
Wanneer u ons foto’s stuurt kunnen wij deze uitsluitend plaatsen, wanneer daarvoor geen rechten (ook 
aan derden) zijn verschuldigd. Wilt u dat uitdrukkelijk in uw email vermelden? Voorts wordt u gevraagd de 
naam van degene die de foto heeft gemaakt te vermelden. Tekst en foto’s (in hoge resolutie) moeten 
afzonderlijk en in jpg-formaat te worden aangeleverd. 
Overname van teksten uit deze digitale nieuwsbrief is uitsluitend toegestaan onder vermelding van: 
''Bron: digitale nieuwsbrief R.K. Walcheren.nl’’ 
Voor het overnemen van foto’s dient vooraf schriftelijke toestemming te worden verkregen van de 
eindredacteur. Op bepaalde foto’s berust namelijk auteursrecht. 
De digitale nieuwsbrief van de H. Maria Parochie Walcheren wordt verspreid door bureau 
Creatieve Communicatie Zeeland. 

 

 
 
 


