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Bisschoppen roepen op tot 

steun aan de slachtoffers 

van de hongersnood 

 

 
Op 6 maart jl. is de Nationale Actie van start gegaan voor de slachtoffers van 

hongersnood in Jemen, Noordoost-Nigeria, Somalië en Zuid-Soedan. 
 
Elf Samenwerkende Hulp Organisaties 
(SHO) openden Giro555 om geld in te 
zamelen. De Nederlandse 
Bisschoppenconferentie roept u op om 

mee te doen aan de SHO-actieweek, die 
wordt gehouden van 25 tot en met 29 
maart a.s. 
 

 
Juist in deze Veertigdagentijd voor Pasen kunnen kerkmensen laten merken dat 
zij zorg hebben voor noodlijdende mensen dichtbij en ver weg. Van harte 
aanbevolen. Voor verdere informatie: Nationale Actie Giro555 

 



 

 

 
Bruggen bouwen…   sociaal centrum in Mejicanos 

Van Aswoensdag tot Pasen voert Vastenactie campagne voor projecten in 

ontwikkelingslanden. 
 
Dit jaar steunt de H. Maria Parochie Walcheren een project in San Salvador. San 
Salvador is de meest gewelddadige stad ter wereld. Een aantal katholieke organisaties 
slaat de handen ineen en werkt aan veilige eilanden in deze zee van geweld. Eilanden 
van hoop en vrede! 
 
Vastenactie wil geld ophalen voor drie grote projecten: 
► Een jeugdcentrum in Apopa 
► Een sociaal centrum in Mejicanos  
► Een jeugdcentrum in Mejicanos  
Elke week vertellen we over een van deze projecten! 
Deze week: Sociaal centrum in Mejicanos 
 
Vorige week lazen we over het jeugdcentrum in Apopa (San Salvador). Niet alleen in 
Apopa, maar ook in Mejicanos hebben de mensen zwaar te lijden onder de bendes. 
Hier werken – onder andere - de paters Passionisten. Zij hebben een sociaal centrum 
waar jongeren en volwassenen diverse opleidingen en workshops kunnen volgen. Het 
doel: een eigen bedrijfje opstarten zodat mensen in hun eigen onderhoud kunnen 
voorzien en de verleidingen van de bendes beter kunnen weerstaan. Denk aan 
cursussen op het gebied van koek en gebak maken, maar ook aan jongeren die worden 
opgeleid tot koerier. Hiermee kan mensen een toekomst vol mogelijkheden geboden 
worden. Er zijn al veel voorbeelden van jongeren die nu voor hun familie kunnen 
zorgen. 
 
Workshops 
Met de bijdrage van Vastenactie willen de paters ook workshops ontwikkelen gericht op 
hergebruik van materialen. Men wil mensen bovendien bewust maken van hun 
verantwoordelijkheid voor de leefomgeving. Daarom worden workshops ontwikkeld 
zodat mensen kunnen leren oude materialen opnieuw te gebruiken. 
 

Bron: vastenactie Nederland 

 
 
 

 
Steunt u ons Vastenactieproject via Vastenactie Heilige Maria Parochie 

Walcheren 
IBAN NL84 INGB 0006 0514 05? Hartelijk dank voor uw gift ! 

 

 
 
Volgende week: jeugdcentrum in Mejicanos 
 

 
 



 

 

Wil de echte Sint Patrick opstaan? 

Iedereen kent hem wel: Sint Patrick, de man die de Ieren tot het christendom 

bekeerde. Hij hield een klavertje drie vast en wordt tegenwoordig geëerd met 
groen bier. Of toch niet? Laat je niet gekmaken en ontdek de feiten en fabels 
rondom Sint Patrick! 
 
 
 
 
Tekst: © Annemarie Latour 
 
 

 
 
 

 
Sint Patrick (foto: © Annemarie Latour) 

 
FEIT: Sint Patrick was een Romein 
Inderdaad, dat is even schrikken. De ‘Ier der Ieren’ was een Romeinse Brit, geboren 
in of rondom de plaats Bannavem Taburniae. Niemand weet waar die plaats heeft 
gelegen in de nadagen van het Romeinse rijk. Het noordwesten van Engeland, 
Wales en Schotland zijn allemaal mogelijk. 
Vanuit Bannavem Taburniae werd de jonge Maewyn Succat – zoals Patrick eigenlijk 
heette – als 16-jarige puber gekidnapt door Ierse zeerovers. Na zes jaar 
zwijnenhoeden op een Ierse berg wist hij te ontsnappen naar het buitenland. En 
geloof het of niet, maar jaren later keerde hij vrijwillig naar Ierland terug als 
missionaris. 
 



 

 

FABEL: Sint Patrick heeft de Ieren bekeerd 
Ook dat is even slikken. Patrick was niet de eerste die de christelijke boodschap naar 
de Ierse Kelten bracht. Al jaren voordat hij als missionaris voet aan wal zette, was 
een zekere bisschop Palladius actief op het groene eiland. Op pauselijke bevel 
was Palladius vanuit Frankrijk naar ‘de Ieren die in Christus geloven’ gestuurd. Dus 
die waren er toen blijkbaar al. 
Palladius en zijn assistenten bleven een paar jaar in het zuidwesten van Ierland. 
Patrick, daarentegen, bleef na zijn terugkomst zijn hele verdere leven tussen de Ieren 
wonen. Dat heeft hem qua aanhang en reputatie geen windeieren gelegd. We vieren 
niet voor niets St. Patrick’s Day in plaats van St. Palladius’ Day. 
 
FEIT: Sint Patrick heeft echt bestaan 
Er bestaan zoveel bizarre verhalen over Sint Patrick dat je bijna zou geloven dat hij 
helemaal niet heeft bestaan. Niets is minder waar. Patricks naam komt voor in hele 
oude documenten. Bovendien zijn er twee unieke schrijfsels van zijn eigen hand 
bewaard gebleven: de Belijdenis en de Brief aan de soldaten van Coroticus. 
In de Belijdenis komt het beeld naar voren van een  bescheiden bisschop. Allereerst, 
zo zegt Patrick, is hij verre van volmaakt. Als slaaf heeft hij een achterstand 
opgelopen qua scholing, waardoor hij als theoloog met een minderwaardigheids-
complex kampt. 
 
FABEL: Sint Patrick verdreef de slangen uit Ierland 
Het is een spectaculair beeld: Sint Patrick die bovenop Ierlands heilige berg – 
toepasselijk Croagh Patrick genaamd – in wapperend bisschoppelijk tenue en 
met uitgestrekte hand de slangen uit Ierland verbant. En inderdaad, er is nog altijd 
geen slang te bekennen. 
Patricks vermeende talent als slangenbezweerder legt het hier echter af 
tegen folklore. Volgens een oude legende werd Ierland geteisterd door een plaag 
giftige reptielen (lees: druïden). Patrick ging de strijd aan met behulp van zijn ijzeren 
handbel. Daarmee maakte hij zo’n oorverdovend lawaai dat de serpenten zich 
massaal van de berg af stortten en vervolgens in zee verdronken. 
 
FEIT: Sint Patrick is ook de patroonheilige van Nigeria 
Nigeria? Jawel, sinds 1961 waakt Patrick niet alleen over Ierland maar ook over 
Nigeria. In dat jaar openden de Ieren een ambassade in Lagos en riepen de Ierse 
missionaris-kerkbestuurders Sint Patrick uit tot nationale patroonheilige onder de 
Afrikaanse zon. 
Hoewel Nigeria geen carnavaleske St. Patrick’s Day optochten, Iers gefiedel en 
groen bier kent, zal er toch menige pint worden gedronken. Guinness is namelijk één 
van de meest populaire biersoorten in Nigeria, dat daar overigens met gierst of mais 
in plaats van met gerst wordt gebrouwen. 
 
FABEL: Sint Patrick liep rond met een klavertje drie 
Ierland staat zo ongeveer synoniem met het klavertje drie. Volgens één van de 
bekendste verhalen gebruikte Patrick het klavertje  om de Drievuldigheid van God uit 
te leggen: Vader, Zoon en Heilige Geest, oftewel drie blaadjes aan één steeltje. 
Hoe mooi deze uitleg ook klinkt, de Ieren waren destijds allang bekend met het 
concept van drie-in-een. Keltische natuurgoden werden namelijk vaak als drie 
personen binnen één godheid afgebeeld, bijvoorbeeld als jonge vrouw, moeder en 
oude heks. 



 

 

Klavertje drie 
 

 

 
Toch is het klavertje drie als typisch 
Iers symbool blijven hangen, en 
waarom ook niet?  
 
Mooi groen is niet lelijk, al heeft Patrick 
nog nooit met een bosje shamrock 
gezwaaid. 
 
Zolang de Ieren het geloven, doen we 
vrolijk mee. 

 
 

 
Naschrift redactie 
Abusievelijk is deze column niet opgenomen in onze nieuwsbrief van vorige week. 
Die verscheen op St. Patrick’s day. Onze welgemeende excuses. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vicaris Paul Verbeek houdt parochievisitaties namens 
bisschop 

Vicaris Paul Verbeek zal namens bisschop Liesen de parochievisitaties in het 

Bisdom Breda gaan houden. Dit heeft Mgr. Liesen bekendgemaakt in een brief 
aan de parochies, de caritasinstellingen en pastorale teams. 
 
De afgelopen jaren was de canonieke visitatie verbonden met een bezoek van de 
bisschop aan de parochies. De bisschop belegt de parochievisitaties nu bij de 
vicariaten. De canonieke visitaties werden in het verleden ook gehouden door de 
dekens en later de vicarissen. 
 
Vicaris Paul Verbeek wordt in Zeeland ondersteund bij de visitaties door de 
stafmedewerker en het secretariaat van het vicariaat Middelburg. 
 
Mgr. Liesen zal de parochies blijven bezoeken. Het voornemen is dit te doen op de 
zondagen na de parochievisitaties, waarbij de bisschop hoofdcelebrant zal zijn in de 
eucharistieviering. Na afloop van de viering is er ontmoeting met parochianen na 
afloop. 
 

 



 

 

Pelgrimstocht 2017 
Woensdag 12 april 2017 naar de Chrismamis in Rijsbergen 

De H. Maria Parochie Walcheren organiseert ook dit jaar weer een 

pelgrimstocht naar de Chrismamis. 
 
Bezinning en ontspanning zijn de kernwoorden voor deze tocht. Met de trein gaan wij 
op weg naar het startpunt voor onze pelgrimstocht van circa 15 km. Uiteindelijk wordt 
‘s avonds in de Sint-Bavokerk in Rijsbergen de Chrismamis bijgewoond. De kosten 
zijn voor eigen rekening. Circa een week voor de pelgrimage ontvang je een brief of 
mail met een beschrijving en aanvullende informatie. 
 
Op dit moment wordt een mooie route uitgezet met onderweg regelmatig enkele 
rustmomenten. Er is volop tijd om elkaar te leren kennen maar ook zijn er momenten 
om te ervaren, om dingen te overdenken of te bidden. Wandelend bereiken wij 
Rijsbergen. 
 
Wilt u deze inspirerende tocht meemaken geef u dan op vóór woensdag 5 april 
via het parochiesecretariaat door het invullen van bijgevoegd strookje of via 
het e-mailadres chrismamis@zeelandnet.nl. 
_________________________________________________________________ 
 
Ja, ik neem deel aan de pelgrimstocht op woensdag 12 april 2017. 
 
Naam   :…………………………………………………………………. 
Adres    :…………………………………………………………………. 
Postcode  :…………………………………………………………………. 
Plaatsnaam  :…………………………………………………………………. 
Telefoonnummer :…………………………………………………………………. 
E-mailadres  :………….……………………………(indien van toepassing) 
 
Ik regel wel/niet eigen vervoer voor de terugreis en …personen kunnen met mij  
terugrijden. 
 
 

 

H. Maria Parochie Walcheren 
 

Een vitale geloofsgemeenschap! 
 

 
 

Caritascollecten in april 

Op 1 en 2 april zullen in Zorgcentrum Ter Reede in Vlissingen en de Onze Lieve 

Vrouwekerk de maandelijkse Caritascollectes worden gehouden. 
De opbrengst is bestemd voor het Noodfonds Vlissingen voor hulp aan personen en 
gezinnen.



 

 

Caritas zoekt penningmeester 
Als christenen willen wij meer doen dan alleen het kerkbezoek in ere houden. Het 
evangelie roept ons immers ook op om oog te hebben voor de medemens in nood, 
veraf of dichtbij. 
                                                                                                                                                
Binnen onze katholieke kerkgemeenschap is dat vooral een taak van de CARITAS. 
En hoewel aan sommige activiteiten niet direct een ‘prijskaartje’ hangt, is dat bij de 
meeste wel zo. Er wordt maandelijks gecollecteerd, voor de ‘eigen kas’ om daaruit 
voor schrijnende gevallen een bijdrage te kunnen reserveren of voor bepaalde 
doelen, al dan niet in de eigen regio. Soms gebeurt dat ook naar aanleiding van een 
landelijke collecte, die door het bisdom wordt voorgeschreven. 
 
Wij mogen dan als katholieken op Walcheren verhoudingsgewijs maar een kleine 
gemeenschap vormen (en dus ook maar bescheiden opbrengsten hebben uit 
bijvoorbeeld collecten), toch gaat er heel wat om bij het beheer en het uitgeven van 
die geldmiddelen: het registreren van alle inkomsten en uitgaven, het samenstellen 
van collecteroosters (waarvoor overigens door het bisdom jaarlijks een soort format 
wordt aangereikt), een begroting voor een komend jaar en een jaarrekening over het 
afgesloten boekjaar opstellen en niet te vergeten de financiële verantwoording naar 
kerkbestuur en bisdom toe. De penningmeester neemt deel aan de bestuursverga-
deringen, die om de twee maanden beurtelings in Vlissingen of Middelburg 
plaatsvinden (met een pauze van mei tot september). 
 
Onze huidige penningmeester, Vinus Matthijsse, heeft te kennen gegeven dat hij wil 
stoppen. En gezien zijn lange staat van dienst en vooral de voortreffelijke wijze 
waarop hij zich van zijn taak heeft gekweten, heeft het CARITAS-bestuur daar alle 
begrip voor. 
 
Dat betekent echter wel dat wij op zoek zijn naar een nieuwe penningmeester. Moet 
u daarvoor een volleerd accountant of econoom zijn? Natuurlijk niet! Het is vooral het 
accuraat bijhouden van wat er binnenkomt en wat er uitgaat; de computerprogram-
ma’s van tegenwoordig doen dan vaak de rest. Maar het helpt natuurlijk wel als u 
enige affiniteit hebt met deze materie en niet ‘vies’ bent van cijfertjes. 
 
Mogen wij een beroep doen op U? Wij stellen uw betrokkenheid bijzonder op 
prijs! 
 
Als u belangstelling hebt, neemt u dan contact op met ondergetekende als voorzitter 
van CARITAS of met de penningmeester Vinus Matthijsse (telefoon: 0118-625714; e-
mail: vmatthijsse@zeelandnet.nl). 
 
Namens het CARITAS-bestuur onze hartelijke dank! 
 
Hans van Poll, voorzitter CARITAS 
H. Maria Parochie Walcheren 
Telefoon: 0118 - 623690 



 

 

17.000 reacties op internetconsultatie over SILA 

De consultatie die de overheid recent heeft gehouden over onder meer het 

afschaffen van de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) heeft zo’n 
17.000 reacties opgeleverd. Dit is dermate veel, dat het de consultatie is met de 
meeste reacties ooit. 
 
SILA krijgt adreswijzigingen automatisch door van de burgerlijke gemeenten en via 
een slim systeem krijgen ook de parochies deze informatie over verhuizen en 
overlijden, waarbij de privacy van parochianen gegarandeerd blijft. 
 
Kerkleden moesten wel enige moeite doen voor de internetconsultatie, omdat een 
reactie alleen via de daarvoor bestemde site en methode van de overheid kon 
worden gegeven. Toch hebben vele betrokken en bezorgde kerkleden deze moeite 
genomen. De vele authentieke reacties hebben met elkaar gemeen dat men de 
dienstbaarheid van de kerken aan de samenleving onder druk ziet staan als SILA 
zou worden afgeschaft. 
 
Senioren 
Reacties kwamen van kerkleden die graag de senioren in verzorgingshuizen ook in 
de toekomst willen kunnen blijven bezoeken, waarbij de adresgegevens onontbeerlijk 
zijn. Van gezinnen die het op prijs stellen na een verhuizing welkom te worden 
geheten in hun nieuwe parochie of kerkelijke gemeente. Van ouderen die bang zijn 
dat de parochie hen in de toekomst niet meer weet te vinden als ze naar een 
verzorggingstehuis gaan. En van vrijwilligers die hun onbegrip uitspreken over de 
houding van sommige politieke partijen in de Tweede Kamer die hun positieve 
bijdrage aan de samenleving miskennen. 
 
Beroep op de (demissionaire minister 
Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft naar aanleiding van de vele 
reacties aan minister Plasterk (PvdA) schriftelijk een aanvullend pleidooi gehouden 
om de facilitering van kerken niet stop te zetten maar de SILA-systematiek te 
handhaven. CIO blijft ook in gesprek met de overheid en politiek over dit onderwerp. 
 

Bronnen: digitale nieuwsbrief bisdom Breda en www.rkkerk.nl 
Bewerking: Peter Vrancken 

 
 

Kruisweg voormalige Martinuskerk in vitrinekast Vlissingen 

In de vitrine kast van de Onze Lieve Vrouwe kerk is tot eind april de kruisweg 

uit de voormalige Martinuskerk in West-Souburg gesteld. 
 
U wordt uitgenodigd om deze kruisweg te komen bekijken. Vooral parochianen uit 
West- en Oost-Souburg kunnen zich de de kruisweg nog wel herinnerden uit de  
tijd dat ze daar naar de kerk gingen. 
 
U kunt de kruisweg komen bekijken tijdens de reguliere openingstijden van de 
Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. 



 

 

VIERINGEN IN VERBAND MET PASEN EN PAASTIJD
 
Woensdag 5 april (boetevieringen) 
09.00 uur: Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen  
19.00 uur: H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg  
 
Palmzondag 8-9 april 
Vieringen met wijding van de palmtakjes 
 
Zaterdag 8 april 
10.30 uur Ter Reede (woord- en communieviering) 
17.00 uur  Huize Willibrord (eucharistieviering) 
19.00 uur  Willibrord Domburg (woord- en communieviering) 
 
Zondag 9 april 
10.00 uur  H.H. Petrus en Pauluskerk (eucharistieviering) 
10.00 uur  Onze Lieve Vrouwekerk (woord- en communieviering) 
 
Woensdag 12 april 
19.00 uur Chrismamis in de St. Bavokerk in Rijsbergen 
 
WITTE DONDERDAG 13 april 
17.00 uur  avondgebed in de Onze Lieve Vrouwekerk 
19.00 uur  eucharistieviering in de H.H. Petrus en Pauluskerk 
 
GOEDE VRIJDAG 14 april 
15.00 uur  KRUISWEG in de Willibrordus kapel te Domburg 
15.00 uur  in beide parochiekerken KRUISWEG 
19.00 uur   H.H. Petrus en Pauluskerk: Herdenking van het Lijden van de Heer en 

communie 
 
PAASZATERDAG 15 april 
GEEN viering in Ter Reede 
17.00 uur  avondgebed in de Onze Lieve Vrouwekerk 
21.00 uur  H.H. Petrus en Pauluskerk paaswake 
 
Pasen 16 april 
10.00 uur  eucharistie in de Onze Lieve Vrouwekerk 
10.00 uur  woord en communieviering in de H.H. Petrus en Pauluskerk 
10.00 uur  Duitstalige viering in kapel Domburg 
10.00 uur  eucharistieviering in St. Catharina strandkerk te Zoutelande 
 
Tweede zondag van Pasen (Beloken Pasen)  
Zaterdag 22 april 
10.30 uur  Ter Reede: woord- en communieviering 
17.00 uur  Huize Willibrord: woord- en communieviering 
19.00 uur  Willibrord kapel Domburg: woord en communieviering 
Zondag 23 april 
10.00 uur  H.H. Petrus en Pauluskerk: eucharistieviering 
10.00 uur  Onze Lieve Vrouwekerk: woord- en communieviering 



 

 

 

 
 
 
■ Donderdag 30 maart en donderdag 6 april (19.30 uur) 

In De Herberg aan het Bellamypark 151 in Vlissingen, wordt, op weg naar Pasen, 
een viering gehouden. 

 
■ Zondag 7 mei (10.00 uur) 

Pastoor drs. Paul de Maat zal in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg 
iconen wijden. Wilt u zelf ook een of meerdere iconen laten wijden? Breng uw 
icoon dan mee naar de eucharistieviering. 

 
■ Woensdag 12 april (19.00 uur) 
 Chrismamis in de Sint Bavokerk in Rijsbergen. 
 
■ Zondag 14 mei (10.30 uur) 
 Eerste heilige communie in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. 
 
■ Zondag 21 mei (10.30 uur) 
 Eerste heilige communie in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg. 
 
■ Tot en met 20 augustus

In museum Catharijneconvent in Utrecht is de expositie Maria te bezichtigen. 
Deze tentoonstelling wordt een inspirerende Mariareis door twee millennia, vol 
nieuwe kennis en inzichten over de meest invloedrijke en meest afgebeelde 
vrouw ter wereld. Meer informatie: www.catharijneconvent.nl 

 
 

 
 

 

In de nieuwsbrief leest u ook nieuws 
dat u nergens anders leest! 

 

 
 
 
 

 
 

Vergissingen leven in de nabijheid 
van de waarheid en daarom misleiden ze ons!! 



 

 

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 
t.n.v. H. Maria Parochie 
Walcheren 
 
Vlissingen 
NL28 INGB 0008 0339 29 
t.n.v. H. Maria Parochie 
Walcheren 
 
Bijdrage aan Caritas Walcheren 
NL82 RABO 0117 0296 61

 
 

►De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 7 april 2017! 
 
 
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 groot aantal foto’s berust namelijk auteursrecht. 
Aangeboden kopij waarop een embargo rust wordt steeds individueel door de redactie beoordeeld. 
Een opgelegd embargo impliceert niet automatisch, dat dit altijd gerespecteerd wordt. 
De digitale nieuwsbrief van de H. Maria Parochie Walcheren wordt verspreid door P.R. bureau 
Creatieve Communicatie Zeeland. 

 


