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Condoleanceregister oud-pastoor en deken Peter van Hecke 

 
Vanwege het overlijden van oud-

pastoor en deken Peter van Hecke 
kan dit weekeinde tijdens de 
verschillende vieringen een 
condoleanceregister worden 
getekend. 
 
 
De condoleanceregisters liggen niet 
alleen in de H.H. Petrus- en Pauluskerk 
in Middelburg en de Onze Lieve 
Vrouwekerk in Vlissingen, maar ook 
morgen bij de viering in Zorgcentrum 
Ter Reede in Vlissingen. 
 
 
Peter van Hecke overleed op vrijdag 
30 december jl. in zijn woonplaats 
Halsteren. De uitvaart vindt morgen, 
zaterdag, plaats. 
 

 
Foto: © Peter Vrancken 

 



 

 

Afscheidsbijeenkomst van Bernard van Lamoen 

Volgende week zaterdag, 14 januari 2017, kan in de H.H. Petrus- en Pauluskerk 

in Middelburg afscheid worden genomen van pastoraal werker Bernard van 
Lamoen. 
 
Negentien jaar lang was Bernard van Lamoen als pastoraal werker werkzaam binnen 
de Walcherse geloofsgemeenschap en vanaf 2013 ook voor de H. Pater 
Damiaanparochie, de samenwerkingspartner van de H. Maria Parochie in het gebied 
ten noorden van de Schelde. 
 

 
Foto: © Jeannette Vrancken 

 

 
Op zijn verzoek heeft bisschop mgr. Jan 
Liesen hem per 1 januari jl. benoemd tot 
pastoraal werker in de 
Norbertusparochie in Roosendaal. Daar 
wordt hij voor de helft van zijn 
dienstverband projectleider van het 
´Seniorenproject Roosendaal-Zuid´ dat 
vorige maand van start is gegaan. Met 
dit driejarig project wil de Sint 
Norbertusparochie inspelen op de 
eigentijdse sociale noden en vragen van 
ouderen. Het Seniorenproject probeert 
een antwoord te bieden op de behoefte 
aan contact, begeleiding en zingeving 
bij kwetsbare ouderen en mensen in hun 
omgeving.  

Daarnaast wordt Bernard van Lamoen voor 50% van de werktijd benoemd als pastoraal 
werker binnen het pastoraal team van de Sint Norbertusparochie. Hij gaat een bijdrage 
leveren aan het pastoraat ´Jonge gezinnen´, en aan het individueel en algemeen 
pastoraat. 
 
Afscheid 
Er kan op zaterdag 14 januari 2017 vanaf 14.00 uur afscheid worden genomen van 
Bernard van Lamoen. In de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg. 
 
 
 
 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 
 
 
 



 

 

  
    Raad van Kerken 
         Middelburg 
 
 

Viering voor de eenheid 
‘Jouw hand, mijn glimlach’ is het thema van de jaarlijkse internationale gebedsweek 
voor de eenheid van de kerken van 15-22 januari 2017. 
 
In Middelburg organiseert de Raad van Kerken een viering op zondag 15 januari, 
om 19.00 uur, in de RK-kerk aan de Lombardstraat 1. 
 
Voorgangers zijn: Ria Mangnus (pastoraal werker in de H. Maria Parochie Walcheren) 
en Ineke de Feijter (dominee van de Koorkerkgemeenschap), en vertegenwoordigers uit 
de verschillende kerkgenootschappen in Middelburg. Na afloop is er gelegenheid elkaar 
te ontmoeten. 
 
500 jaar geleden kreeg een vernieuwingsbeweging in de kerk een gezicht en een naam. 
Met Maarten Luther begon in 1517 de Reformatie (hervorming). Luther beoogde met 
zijn 95 stellingen een kritisch gesprek aan te zwengelen over praktijk en koers van de 
kerk. Zijn gedachtegoed verspreidde zich snel en groeide uit tot een protestbeweging. 
Met als gevolg godsdienstoorlog en kerkscheuring. De 16e eeuw was overigens niet 
alleen op religieus gebied een eeuw van beroering en verandering. Maar ook in politiek, 
wetenschappelijk en cultureel opzicht. Niet alleen de namen van Luther en Calvijn of 
Menno Simons (doopsgezinden) zijn aan deze eeuw verbonden, maar ook die van 
Willem van Oranje, Erasmus, Galilei en Leonardo da Vinci. 
 
Beeld van verzoening 
Het thema ‘jouw hand, mijn glimlach’ is een beeld van verzoening. Het is gekozen door 
de Duitse kerken, mede tegen de achtergrond van de breuklijnen en muren die er in de 
Duitse samenleving zijn geweest. Muren ontstaan door zelfgenoegzaamheid, 
hoogmoed en machtsmisbruik. Door haat en verachting, discriminatie, vervolging en 
onverdraagzaamheid. Dan is kritisch zelfinzicht nodig, en bezinning. Opnieuw, ook als 
kerken. Met het oog op verbinding met een verdeelde wereld. 
 
Wie mee wil bezinnen, vieren en ontmoeten: van harte welkom! 
 

 



 

 

Jaarverslag kerkgidsen 2016 
 
Openstellingen 
De H.H. Petrus- en Pauluskerk is dit jaar 15 donderdagmiddagen (12 – 16 uur) 
opengesteld voor bezoek, bezinning en gebed. Steeds waren twee of meer kerkgidsen 
aanwezig. Totaal aantal bezoekers, voor zover wij hebben kunnen tellen, op die 
donderdagmiddagen was 963 (in 2015: 786, in 2014: 811, in 2013: 969). Per middag 
wisselend van 10 tot 175.  
De begeleide wandeling, het kerkgidsenpad, werd dit jaar alleen gehouden in de 
maanden juli en augustus. Andere jaren was dat van half juni tot half september. De 
belangstelling voor die wandeling is sterk teruggelopen. Niet alle middagen is de 
wandeling doorgegaan. Dit heeft invloed op het aantal bezoekers aan onze kerk. 
 
In het kader van de Kunst - en Cultuurdagen in Middelburg hielden wij voorgaande jaren 
de kerk open op de eerste zondagen van de maanden juli en augustus. Dit jaar hebben 
wij dat niet meer gedaan vanwege de kleine bezoekersaantallen, maar ook vanwege 
een te grote belasting van de vrijwillige kerkgidsen. 
 
Afzonderlijke bezoeken aan de kerk 
Dinsdag 26 januari: 10 kinderen en een paar begeleiders van een kathechesegroep van 
dominee Nauta bezocht de kerk. ‘Wat is hetzelfde’ en ‘Wat is anders in onze kerken’. 
‘En wat betekent het allemaal?’ Na een korte inleiding, een rondleiding en nog wat 
vragen stellen en beantwoorden, gingen de kinderen weer naar huis. 
 
Woensdag 2 maart: 43 studenten van de PABO, Hogeschool Zeeland, bezochten de 
kerk. Zij bezoeken ook altijd de synagoge en de moskee. In onze kerk gingen ze, 
volgens hun opdrachten op zoek naar de godslamp, de biechtstoel, de lezenaar en het 
altaar, de paaskaars, de kruiswegstaties, beelden en attributen. En dan ook nog op 
zoek naar de betekenis daarvan. Gelukkig konden ze dat aan de kerkgidsen vragen. 
 
Dinsdag 12 en donderdag 14 juli: 130 leerlingen van HAVO 4, CSW, bezochten de kerk. 
Zij hadden op school een project voorbereid over symbolen en rituelen. Uit de moderne 
cultuur was gekozen voor de graffitikunstenaar Banksy en in onze kerk waren natuurlijk 
heel veel symbolen te zien en voorwerpen die te maken hebben met rituelen. Met hun I-
phones werden foto’s gemaakt die dan latere verwerkt werden in hun 
levensvisiewerkstuk. Overal hadden we extra voorwerpen neergezet: dus volop ‘werk 
aan de winkel’! Er waren leerlingen die aandachtig aan het werk gingen, er waren 
leerlingen die wat gestimuleerd moesten worden en er waren er die gewoon niets 
uitvoerden. Sommige mensen zouden zeggen: een uitdagende groep! Niet alle 
kerkgidsen willen aan deze bezoeken meewerken.  
 
Woensdag 13 juli: 26 leerlingen uit groep 8 en 3 begeleiders van de Sint 
Franciscusschool bezochten de kerk. Na een boeiende rondleiding door Luc van de 
Hemel kregen de kinderen een prachtig opdrachtenboekje, gemaakt door meester Luc, 
en zij gingen geconcentreerd aan het werk. Na een glaasje fris, een plakje cake en wat 
dollen in de tuin gingen zij op de fiets terug naar school. Dit opdrachtenboekje is bij de 
kerkgidsen te koop. Luc van de Hemel heeft inmiddels ook een mooi werkboekje 
gemaakt over de kerken in het Abdijcomplex. 
 
Zaterdag 10 september: Open Monumentendag. Thema was: ‘Iconen en Symbolen’ 
Een goed bezochte dag, 221 bezoekers. 
 
 



 

 

Tekst zoals die in de regionale pers en in de digitale nieuwsbrief heeft gestaan:  
Het thema van Open Monumentendag van dit jaar, Iconen en Symbolen, is de Petrus- 
en Pauluskerk aan de Lombardstraat in Middelburg op het lijf geschreven. Rooms-
katholieke kerken zijn bekend om de vele symbolen, van de paaskaars tot het wijwater, 
en in deze kerk is dat niet anders. Daarnaast worden er juist op dat moment iconen 
geëxposeerd van de bekende kunstenares Ludmila Kalmaeva uit Wit-Rusland. Iconen 
in de orthodoxe traditie, die stuk voor stuk ook weer de nodige symboliek bevatten. 
 
Deze dag werd ook het schilderen van iconen gedemonstreerd. En er waren veel 
heiligenbeeldjes die mensen konden herkennen aan de attributen die ze bij zich 
droegen, alle kleuren kazuifels met informatie. Een permanente powerpointpresentatie 
over de kerk als Huis van God werd vertoond. 
 
Donderdag 27 oktober: 24 vrijwilligers van de Nieuwe Kerk gingen nu eens op 
kerkenpad langs de andere kerken. En ook onze kerk werd bezocht. Aardig is dat als de 
kerkdeuren openstaan er gelijk ook weer andere mensen binnen komen. 
 
Zondag 9 oktober: ongeveer 40 pelgrims maken, verspreid over een aantal zondagen, 
een pelgrimstocht langs een aantal kerken op Walcheren. Dit jaar zat ook onze kerk in 
de route. De tocht begon vanuit Stadsklooster het Simpelhuys en al snel waren ze bij 
onze kerk, stempeltje halen en weer weg!  
 
Dinsdag 8 november: Zo’n 66  leerlingen van de CSW (Christelijke Scholengemeen-
schap Walcheren) bezochten onze kerk. Het waren 1e klassers VMBO en MAVO. Met 
speciale opdrachten, die ze op hun iPad konden invullen, liepen ze de kerk rond. Een 
van die opdrachten was bijvoorbeeld: hoe laat de kerk zien dat ze oog heeft voor de 
leden van de kerk? Hoe laat de kerk zien dat ze oog heeft voor mensen buiten de kerk? 
Hoe laat de kerk zien dat ze oog heeft voor mensen ver weg? De kerkgidsen hadden 
zich door informatie over het project kunnen voorbereiden op deze vragen. Daarna 
moesten de leerlingen goed rondkijken en zoveel mogelijk voorwerpen opschrijven die 
ze zagen in de kerk en proberen er achter te komen waarvoor ze werden gebruikt of 
waarom ze in de kerk aanwezig waren.  
 
Zaterdag 29 oktober: Nacht van de Nacht (N8vdN8): tekst zoals die ook in de digitale 
nieuwsbrief verscheen: 
Een luidruchtig groepje jongens kwam binnen, ze vielen gelijk stil en zeiden: “oooh, wat 
is het mooi hier!”. Een jonge vader werd naar buiten geroepen maar hij zei nog even te 
willen blijven om te luisteren naar de mooie muziek. Afluisteren is niet beleefd, maar het 
was wel leuk om dat te horen. 
Op de N8vdN8 in de H.H. Petrus - en Paulus kerk in Middelburg mochten wij ruim 453 
bezoekers verwelkomen. De mensen kwamen met lichtjes en geroezemoes. Ze liepen 
naar voren om een kaarsje aan te steken, sommigen gingen in de banken zitten om te 
bidden of alleen om te kijken en te luisteren. Volop aandacht van iedereen, meestal stil, 
soms met zachtjes praten.  
De weg naar de kerk werd gewezen door een vuurpot buiten en door lichtjes van buiten 
naar binnen. Van de Gregoriaanse muziek op CD waren veel mensen onder de indruk. 
In de aankondiging van de organisatie van de N8vdN8 stond dat de kerk een 
plaats zou zijn van stilte en contemplatie. En zo was het ook… een heel 
bijzondere N8vdN8. 
 
Maandag 12 december: 6 leden van de rolstoelwandelclub uit Willibrord namen alvast 
een kijkje bij de tentoonstelling van kerstgroepen. 
 



 

 

Woensdag 14 december: de wandelclub van de KBO maakte een wandeling langs 
kerken in Middelburg en omdat er een sleutel van de kerk beschikbaar was, konden wij 
ook alvast een kijkje nemen bij de tentoonstelling van kerstgroepen (10 mensen). 
 
Tweede kerstdag: een extra openstelling zodat mensen nog eens konden kijken naar 
de kerststal en naar de tentoonstelling van kerstgroepen in de vitrinekasten. In de 
vitrinekasten stonden kerstgroepen uit voornamelijk Azië en Afrika. Bezoekers: 75 (in 
2015: 102, in 2014: 112, in 2013: 138, in 2012: 65).  
 
Aantal bezoekers 
Het totaal aantal bezoekers bedroeg in 2016: 2076 (2015: 2256, 2014: 2150, 
2013:1639, 2012:1826). 
 
De verdeling van het totaal aantal bezoekers was: 

- Donderdagen 963 
- N8vdN8    453 
- Overige   660 

 
Organisten 
Op de donderdagmiddagen hebben als organisten gespeeld: de heren Briessinck en 
Leenhouts.  
 
Kerkgidsen 
Kerkgidsen dit jaar:   

- Willemien Dellaert 
- Elly Edelenbosch 
- Trudy van Hoof 
- Clementine Jansen 
- Thea Melse 
- Nicolette Meulenbroek  

- Riny Schroots 
- Christine Leedy 
- Peter Berkvens 
- Monique Peters 

 

 
Vitrinekasten 
In de vitrinekasten zijn tentoonstellingen geweest over:  

- Jodendom en Christendom. In Verbondenheid. (in samenwerking met mevrouw 
Heleen Pasma) 

- Iconen van Ludmila Kalmaeva. 
- Barmhartigheid: de 7 werken van Barmhartigheid. 
- Kerstgroepen uit de verzamelingen van Isabelle Veldkamp en Nicolette 

Meulenbroek. 
 
Financieel overzicht  
In de loop van het jaar is steeds wanneer er een wat groter bedrag in kas was dat geld 
overgemaakt op het rekeningnummer van de penningmeester. In 2016 was dat een 
bedrag van 68,45 euro.  
 
En verder 
In het Catharijneconvent in Utrecht zal in 2017 een Maria-tentoonstelling zijn. Bij deze 
tentoonstelling zal een boek uitgegeven worden door uitgeverij Waanders. Aan de 
parochie werd toestemming en medewerking gevraagd voor publicatie van een 
afbeelding van het schilderij van Onze Lieve Vrouwe van den Polder.   
 

31 december 2016, 
Nicolette Meulenbroek-Kleinegris. 



 

 

Nieuwjaarsontmoeting 2017 vicariaten Breda en Middelburg 

Op donderdag 12 januari (vicariaat Breda) en donderdag 19 januari 2017 

(vicariaat Middelburg) worden de jaarlijkse nieuwjaarsontmoetingen gehouden in 
de vicariaten van het bisdom. 
 
Pastorale beroepskrachten, emeriti, bestuurders van parochies en caritas instellingen, 
teamassistenten, leden van de parochiekerncommissies en pastoraatsgroepen zijn van 
harte welkom, evenals parochianen en belangstellenden. 
 
Een moment van ontmoeting aan het begin van een nieuw jaar op telkens een andere 
plek in het vicariaat is een goede traditie geworden. Bisschop Liesen, de medewerkers 
van de vicariaten en de leden van het bisdombestuur zullen bij de nieuwjaarsontmoe-
ting aanwezig zijn om ook iedereen persoonlijk Zalig Nieuwjaar te wensen. 
 
Indien u verhinderd bent op de bijeenkomst in het eigen vicariaat, dan bent u van harte 
welkom op de bijeenkomst in het andere vicariaat. 
 
De nieuwjaarsontmoeting in het vicariaat Breda vindt plaats op donderdag 12 januari 
2017 en begint om 17.00 uur met het avondgebed van de Kerk in de parochiekerk H. 
Bernarduskerk in Made (Kerkstraat 8, 4921 BB Made). Aansluitend is er ruim 
gelegenheid voor ontmoeting in restaurant De Korenbeurs (Kerkstraat 13, 4921 BA 
Made). 
 
Middelburg 
De nieuwjaarsontmoeting in het vicariaat 
Middelburg vindt plaats op donderdag 
19 januari 2017 en begint om 17.00 uur 
met het avondgebed van de Kerk in de 
parochiekerk H. Willibrordus in ‘s-
Heerenhoek (Deken Holtkampstraat 9, 

4453 AH ’s-Heerenhoek). Aansluitend is 
er ruim gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten en elkaar alle goeds toe te 
wensen in het naastgelegen Dorpshuis 
De Jeugdhoeve (Blikhoek 4, 4453 BE, 
’s-Heerenhoek). 

 
Aanmelding 
Omwille van de praktische organisatie, verzoeken wij u zich aan te melden als u van 
plan bent om te komen. Dat kan via e-mail vic.breda@bisdombreda.nl dan wel e-mail 
vic.middelburg@bisdombreda.nl. 
 

 
Bron: digitale nieuwsbrief Bisdom van Breda 

Bewerking: Peter Vrancken 

 
 
 
 
 

 

H. Maria Parochie Walcheren 
 

Een vitale geloofsgemeenschap! 
 

 
 



 

 

  

Online gedenkplaats voor Martine Buitink 

Na het plotselinge overlijden van Martine Buitink op 30 augustus vorig jaar 

kondigde de familie het al aan. Er zou voor Martine een online gedenkplaats 
worden aangemaakt. 
 
Dat is inmiddels gebeurd en u kunt er niet alleen een bezoekje brengen, een kaarsje 
aansteken maar desgewenst ook een tekst achterlaten. 
 
De online gedenkplaats vindt u op: 
https://www.memori.nl/gedenkplaats/martine-buitink/ 
 

 
 
 
 
 

Dag van het Jodendom 2017 

In 2017 staat de Dag van het Jodendom (17 januari) in het teken van De 

Vreemdeling. 
 
,,Helaas is de discussie over ontheemden en vluchtelingen vaak gepolariseerd’’, schrijft 
diaken Egbert Bornhijm in een brief aan pastoors/teamleiders en leden van de pastorale 
teams in het Bisdom Breda. Egbert Bornhijm is diocesaan functionaris betrekkingen 
joden en katholieken in het bisdom. 
 
,,Het besef dat de vreemde die aan de poorten klopt een mens is zoals wijzelf, dreigt uit 
het zicht te verdwijnen. Daarom wil de Dag van het Jodendom 2017 een bijdrage 
leveren om het blikveld te vergroten. Vragen als: wat betekent het om vreemdeling te 
zijn en hoe treden we de vreemde tegemoet, worden vanuit joods en christelijk 
perspectief bezien.’’ 
 
In 2008 riepen de Nederlandse bisschoppen in navolging van hun Europese collega’s 
de jaarlijks te vieren Dag van het Jodendom uit. Dit om de oproep uit het document 
Nostra Aetate van het Tweede Vaticaans Concilie kracht bij te zetten: ,,Omdat dus 
Christenen en Joden zo’n groot gemeenschappelijk geestelijk erfgoed hebben, wil deze 
heilige Synode hen aanmoedigen en op het hart drukken, elkaar beter te leren kennen 
en meer te leren waarderen, vooral door middel van Bijbel en theologische studies en 
door een broederlijke dialoog.’’ 
 

Bron: digitale nieuwsbrief  Bisdom van Breda 
Bewerking: Peter Vrancken 

 
 

 

Volgende nieuwsbrief 
De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt iets later dan gebruikelijk: op zaterdagmiddag 
14 januari a.s. omstreeks 18.00 uur. 
 

 



 

 

 

 
 

■ Donderdag 12 januari (17.00 uur)
Nieuwjaarsontmoeting Bisdom van Breda met een avondgebed in de H. 
Bernarduskerk in Made (Kerkstraat 8) en een ontmoeting in restaurant De 
Korenbeurs, Kerkstraat 13 in Made. 

 
■ Zaterdag 14 januari (14.00 uur)

In de Petrus- en Pauluskerk in Middelburg kan afscheid worden genomen van 
pastoraal werker Bernard van Lamoen. Sinds 1 januari 2017 is hij werkzaam in 
de Sint Norbertusparochie in Roosendaal. 

 
■ Zondag 15 januari (19.00 uur)

Oecumenische viering in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in van 15-22 januari 
2017. Voorgangers zijn pastoraal werkster Ria Mangnus en ds. Ineke de Feijter 
van de Koorkerk. 

 
■ Woensdag 18 januari (19.00 uur)

Weekviering in de kapel van de H.H. Petrus- en Pauluskerk in het kader van de 
internationale gebedsweek voor de eenheid van de kerken. 

 
■ Donderdag 19 januari (17.00 uur)

Nieuwjaarsbijeenkomst vicariaat Middelburg in ’s Heerenhoek. Lees hier meer 
over elders in deze nieuwsbrief. 

 
■ Vrijdag 20 januari (13.00 uur)

Coventrygebed in de Nieuwe Kerk aan de Groenmarkt 12 in Middelburg in het 
kader van de internationale gebedsweek voor de eenheid van de kerken. 

 
■ Zaterdag 21 januari (09.00 uur)

Gebedsontbijt in het gebouw van het Leger des Heils, Zwin 1, Middelburg in het 
kader van de internationale gebedsweek voor de eenheid van de kerken. Voor 
opgave: telefoon 0118 - 615247 of 06 10189305 

 
■ Donderdag 19 januari (17.00 uur)

Nieuwjaarsontmoeting Bisdom van Breda met een avondgebed in de H. 
Willibrorduskerk in ’s Heerenhoek (Deken Holtkampstraat 9, ’s-Heerenhoek) en 
een ontmoeting in het naastgelegen dorpshuis De Blikhoeve (Blikhoek 4). 

 
 

 
 

Uw leven is wat uw gedachten ervan maken!! 



 

 

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 
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 

 
 
 
 

 
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 door u ontvangen 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 (alleen in 
hoge resolutie) moeten afzonderlijk en foto’s altijd in jpg-formaat worden aangeleverd. Anders blijft 
publicatie achterwege! 
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 een aantal foto’s berust namelijk auteursrecht. 
De digitale nieuwsbrief van de H. Maria Parochie Walcheren wordt verspreid door bureau 
Creatieve Communicatie Zeeland. 
 

 


