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Aswoensdag 

Op 14 februari, volgende week woensdag, begint de veertigdagentijd, de 

vastenperiode. Tegelijkertijd gaat ook de Vastenactie 2018 van start. Daarover 
meer in de volgende nieuwsbrief. 
 
Op Aswoensdag zijn er in onze parochiekerken twee vieringen. Om 19.00 uur begint in 
de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen een eucharistieviering. Voorganger is pastoor 
drs. Paul de Maat. 
 
Om 19.00 uur begint in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg een gebedsviering. 
 

Katholieke traditie 

De veertigdagentijd is van oorsprong 
een katholieke traditie. De voorganger in 
de viering zet bij de gelovigen het 
askruisje op het voorhoofd en zegt 
daarbij doorgaans tegen iedere gelovige 
afzonderlijk: ,,Gedenk mens, dat je stof 
bent en tot stof zult wederkeren’’. 

De gebruikte as is veelal afkomstig 
van verbrande palmtakjes. 

 

Foto: H. Odaparochie



Installatie pastoor Frans Verheije in Wouw 

Afgelopen zondagmiddag is pastoor drs. Frans Verheije in de Lambertuskerk in 

Wouw geïnstalleerd als pastoor van de parochies De Bron en Onze Lieve Vrouw 
in het Woud. 

Tekst: Marianne Cazemier-Kleij        Foto’s: © Wim Brooijmans 

Pastoor Frans Verheije was eind vorig jaar enkele maanden binnen onze parochie 
actief als vervanger van pastoor drs. Paul de Maat, die na een ongelukkige val met 
ernstig schouderletsel kampte en als gevolg daarvan zijn werkzaamheden een aangtal 
maanden moest neerleggen. 

Namens de H. Maria Parochie Walcheren woonden pastoor De Maat, de vice-voorzitter 
van het parochiebestuur, Marianne Cazemier en Anja van Oers de instataltie in Wouw 
bij. Hoofdcelebrant in deze viering was bisschop mrg. J. Liesen. De concelebranten 
waren pastoor F. Verheije vicaris-generaal mgr. H. Lommers en pastoor M. Prasing. 
Aanwezige diakens R. Keetelaar en J. Foesenek. 

Bij het begin van de viering las de vicevoorzitter van het parochiebestuur O.L Vrouw in 
het Woud, de heer W. Reijnders, de door de bisschop opgestelde benoemingsbrief 
voor. 

Na de homilie door de bisschop vond de hernieuwing van de wijdingsbelofte door de 
nieuwe pastoor plaats en de overdracht van de tekenen, behorend bij het ambt van 
pastoor. De bisschop overhandigde, staand aan het altaar, de hostieschaal, de kelk en 
het altaarmissaal met de opdracht de Eredienst in de Lambertuskerk te verzorgen tot 
verheerlijking van God en tot stichting en heil van de parochianen. 

Vervolgens gaf de bisschop de tabernakelsleutel aan de nieuwe pastoor met de 
opdracht het Allerheiligst Sacrament met geloof en eerbied te bewaren en te aanbidden. 
Daarna gaan bisschop en pastoor naar het tabernakel, waar de pastoor met de zojuist 
ontvangen sleutel het tabernakel opent. Hij knielt met de bisschop neer en bewierookt 
het Allerheiligst Sacrament. Daarna sluit de pastoor het tabernakel en laat de sleutel 
erop steken. Vervolgens gingen de bisschop en de pastoor naar de zetel voor de 
celebrant. 

Heil verkondigen 

Terwijl de pastoor er voor staat zei de bisschop: ,,Dit is de plaats, vanwaar gij de 
gemeente moet voorzitten als zij samenkomt om Gods lof te zingen en de heilige 
Geheimen te vieren.’’ De pastoor ging hierna kort op de zetel zitten. Daarna gingen de 
bisschop en de pastoor naar de ambo, waar het evangelie aan de pastoor wordt 
gegeven.  De bisschop zei tegen de pastoor dat dit de plaats is, vanwaar hij namens 
God zal moeten spreken en het evangelie van het heil zal verkondigen. De bisschop 
sprak de wens uit dat de aan de nieuwe pastoor toevertrouwde parochianen door de 
Geest van Christus bezield zullen zijn. 



 

Vervolgens reikte de bisschop de 
doopkelk aan de pastoor. Daarna 
ontving hij van de bisschop een witte 
stola en een paarse stola (foto). De witte 
stola geeft de bisschop zodat de pastoor 
allen die van plan zijn te gaan trouwen 
goed voorbereidt op hun christelijk 
huwelijk en hen leert wat het betekent 
trouw te blijven aan elkaar en te 
vertrouwen op God. Tenslotte reikte de 
bisschop aan de pastoor de ampul met 
ziekenolie. 

 

Gezamenlijk werd de geloofsbelijdenis gebeden. Daarna bad de bisschop de voorbede, 
waarna hij de dienst van het Woord, waarin de plechtigheid van de installatie is 
opgenomen, afsluit. De bisschop verzocht de nieuwe pastoor voor het eerst als nieuwe 
pastoor samen met hem de eucharistieviering te concelebreren. 

Na afloop van de eucharistieviering was er gelegenheid de nieuwe pastoor te feliciteren. 
Namens de parochianen, het pastoraal team en het bestuur overhandigde ik aan 
pastoor Frans Verheije een boekenbon en sprak mijn dank uit voor de maanden waarin 
hij in de H. Maria Parochie Walcheren Paul de Maat vervangen heeft in de 
eucharistievieringen. 

Pastoor Frans Verheije vertelde, dat hij het werken in onze parochie heel plezierig 
heeft gevonden. Paul de Maat overhandigde een persoonlijk cadeau aan zijn 
collega. 

 

Pastoor Frans Verheije reikt de communie uit 



  

 

 

 

Uitvaartverzorging H. Jobse  0118  46 22 05 

www.hjobse-uitvaart.nl  www.basisuitvaart-zeeland.nl 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Wekelijks voor aantrekkelijke tarieven adverteren 
in deze nieuwsbrief? 

 
Neem contact op met Herman Maas 

telefoon 0118 – 43 03 77 

 

 

 



De bakens verzetten (1) 

Wanneer in vroeger eeuwen een zeearm steeds meer dreigde te verzanden, dan 

was dat een regelrechte bedreiging voor de scheepvaart. Om ongelukken te 
voorkomen werden de bakens verzet, zodat de schippers niet zouden stranden in 
ondiep water. 

Vandaag de dag is de situatie in onze kerken in zekere zin te vergelijken met een 
verzanding. Wanneer wij door de krimp van financiën, personeel en het bezoek van 
kerkgangers slechts moeizaam toegang kunnen krijgen tot Gods haven, dan moeten de 
bakens worden verzet. Dat betekent een koersverandering die nodig is om  –met 
inachtneming van de beperkte middelen– ook in de komende jaren het katholieke geloof 
te kunnen blijven beleven in het Samenwerkingsverband Boven de Schelde. 

 

Foto: Wiel Hacking 

De besturen van de H. Maria Parochie Walcheren en de Pater Damiaanparochie 
hebben, op aandringen van de bisschop van Breda, de Werkgroep Parochieplan in het 
leven geroepen. Deze werkgroep heeft tot taak om te onderzoeken op welke wijze de 
bakens het beste kunnen worden verzet. De werkgroep is sinds augustus 2017 vier  
maal bijeen gekomen om zich te oriënteren op de precieze taakomschrijving. Daarnaast 
is allerlei statistisch en financieel materiaal verzameld dat nodig is om tot goede 
beslissingen te komen. Tenslotte wordt ook gebruik gemaakt van ervaringen in andere 
samenwerkingsverbanden binnen het bisdom Breda. 

De Werkgroep zal op deelterreinen van pastoraat, geloof, personeel, financiën, bestuur, 
gebouwen en communicatie advies uitbrengen aan de twee parochiebesturen. Maar 
ook de parochiekerncommissies worden in het gesprek betrokken, omdat het belangrijk 
is, dat voor het totale besluitvormingsproces een zo groot mogelijk draagvlak wordt 
gevonden. In toekomstige nummers van deze nieuwsbrief zult u geregeld op de 
hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen, onder de kop De bakens 
verzetten. Maar zoals gezegd: het gesprek over deze ontwikkelingen zal ook 
gevoerd worden aan de tafels van bestuur en parochiekerncommissies. 

Wiel Hacking, voorzitter Werkgroep Parochieplan 



 

 

 

 

 

 

 

Lief en leed 

geboorte – doop - eerste communie – vormsel – huwelijk  - overlijden 

 
60 jaar gehuwd 

De heer en mevrouw De Pauw-Scherbijn op 6 februari jl. 

Overleden 

Mevrouw Malgo-de Smit op 22-12-2017 

De heer Ferry Borgen op 1 februari 2018 

 

In deze rubriek worden uitsluitend gebeurtenissen opgenomen, die bij het parochiesecretariaat 

bekend zijn. 

 



 

 

 

Maand van de Spiritualiteit 2018  
Thema: opnieuw beginnen 
Lezingen in boekhandel de Drvkkery met Arthur Umbgrove, Anthonie van den Buuse, 
Kick Bras en Maarten den Dulk 
 
Van 12 januari tot en met 11 februari vindt de Maand van de Spiritualiteit 2018 plaats. 
Thema: opnieuw beginnen. ,,In het leven en in de kunst moet men elke dag opnieuw 
beginnen,’’ zei Louis Couperus ooit. Maar hoe doe je dat, loslaten wat er is gebeurd en 
jezelf een nieuwe kans geven? Lang niet iedereen gelooft in de kracht van een 
compleet nieuwe start. Zonde, want wie opnieuw begint vergeeft zichzelf voor zijn 
gemaakte fouten en creëert daarmee nieuwe kansen. Door te falen leer je en groei je. 
 
Opnieuw beginnen gaat over jezelf herpakken, jezelf vernieuwen, de zaken compleet 
anders kunnen en durven benaderen. Een nieuwe start maken vergt moed, maar kan 
voor iedereen nuttig zijn. Nuttig voor onszelf, maar ook voor onze relaties met anderen. 
Loont het echt om altijd alles uit te praten, te herkauwen en te over-analyseren, of is het 
soms beter om simpelweg samen opnieuw te beginnen? 
 
www.maandvandespiritualiteit.nl 
 
 

 
 
Arthur Umbgrove & Anthonie van den Buuse 
 

Auteur, cabaretier en Radio1-columnist 
Arthur Umbgrove vertelt volgende week 
donderdag (15 februari) om 19.00 uur in 
boekhandel de Drvkkery over zijn boek Wat 
we weten, waarin hij zijn worsteling 
beschrijft met het doorgronden van het 
asielbeleid in Nederland. 
 
 
Umbgrove gaat onder meer in gesprek met 
Anthonie van den Buuse, filosoof en 
beleidsmedewerker Vluchtelingenbeleid in 
Middelburg. Kaarten: €5,- (inclusief koffie of 
thee). 
 
 
 
 

http://www.maandvandespiritualiteit.nl/


 

 

Wat we weten 
Op de dag van de aanslagen in Brussel in 2016 zit een schrijver in de auto met twee 
jongens uit Aleppo. ,,Die aanslagen zijn niet gepleegd door moslims,' zegt een van hen, 
"maar door de Amerikanen. Om ons zwart te maken.’’ Wat weten we eigenlijk van 
elkaar? vraagt de schrijver zich af. 
Wat we weten vertelt het verhaal van drie Syrische broers in Nederland, maar ook van 
een schrijver die probeert een boek te schrijven over vluchtelingen en die steeds 
wanhopiger op zoek is naar houvast. Daarnaast is het het verhaal van een 
vreemdelingenrechter die in gedachten bezig is met de inrichting van haar nieuwe huis, 
en van een buschauffeur wiens volwassen dochter bij hem inwoont omdat ze op een 
wachtlijst staat voor een woning. 
Steeds worden de hoofdpersonen geconfronteerd met de vraag die het zo moeilijk 
maakt een standpunt in te nemen: wat weten we? Wat we weten is een liefdevol portret 
van drie broers uit Aleppo en tegelijkertijd een cynisch verslag van een onmogelijk 
asielbeleid. 
 
Arthur Umbgrove 
Arthur Umbgrove (1964) speelde een aantal jaren bij Comedytrain. Later maakte hij vijf 
cabaretprogramma's en vijf Nederlandstalige cd's. In 2006 verscheen zijn 
debuutroman Midden op de weg zo hard mogelijk, die werd genomineerd voor de Anton 
Wachterprijs; de Selexyz Debuutprijs en werd bekroond met de LiBra debutantenprijs. 
Daarna verschenen de veelgeprezen romans De hartslag van de aarde en Hotel Sofia. 
In mei 2015 verscheen Paradise Village. 
 
Anthonie van den Buuse 
Anthonie heeft na de sociale academie filosofie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. Hij is gespecialiseerd in het denken van de Duitse filosoof Karl Jaspers en 
de Franse filosoof en Nobelprijswinnaar literatuur Albert Camus. Hij is de grondlegger 
van het Filosofisch Café Middelburg. Hij werkt als beleidsmedewerker bij de gemeente 
Middelburg en houdt zich onder meer bezig met mensenrechten, vluchtelingenbeleid en 
burger- en overheidsparticipatie. Zijn kennis van de filosofie probeert hij hierop toe te 
passen. Hij is hierbij tegenwoordig vooral geïnteresseerd in de mogelijkheden van het 
Amerikaanse pragmatisme en -in het verlengde hiervan- mogelijk nog meer in de kennis 
en wijsheid van 'gewone mensen'.  
 
Arthur Umbgrove in gesprek met Anthonie van den Buuse 
Donderdag 15 februari, 19.00 uur 
De Drvkkery 
Entree: € 5,- (inclusief koffie of thee) 
Kaartverkoop: boekhandel de Drvkkery en online via www.drukkerijmiddelburg.nl/tickets 
 

 

 

 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 

 

http://dedrukkerij.shop.activetickets.com/ProgrammaDetail.aspx?id=19809
mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

 

Volgende week in de nieuwsbrief 

In onze nieuwsbrief die volgende week vrijdag, 16 februari, straten we met twee 

verschillende verhalenseries, die beide te maken hebben met de veertigdagentijd. 

Nicolette Meulenbroek uit Middelburg werkte haar idee verder uit rond de kruiswegsta-
ties die in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg hangen. Het zijn niet zo maar 
kruiswegstaties, maar krijttekeningen van Jan Toorop. Wie kent hem niet? Gedurende 
de gehele veertigdagentijd zullen wekelijks twee kruiswegstaties worden besproken. De 
laatste twee op Goede Vrijdag. 

Ook volgende week start een serie van zeven wekelijkse afleveringen over de Vasten-
actie 2018. Binnen onze parochie is een werkgroep onder leiding van Lisanne Jacobs 
zeer actief. Met zeven verhalen probeert de werkgroep geld in te zamelen voor de 
Vastenaktie 2018. 

Gedurende de veertigdagentijd worden wekelijks Vespervieringen gehouden in de Sint 
Jacobskerk in Vlissingen. Een vooruitblik. 

Een we publiceren een boodschap van paus Franciscus voor de veertigdagentijd. 

 

 



 

 

Pelgrimstocht 2018 woensdag 28 maart 2018 naar de 
Chrismamis  in Roosendaal 

 

 
 
 
De H. Maria Parochie Walcheren organiseert 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 tot 17 km. 
Uiteindelijk wordt ‘s avonds in de Sint Josephkerk in Roosendaal  de Chrismamis 
bijgewoond. De kosten zijn voor eigen  rekening. Circa een week voor de pelgrimage 
ontvang je een brief of e-mail met een beschrijving en aanvullende informatie. 
 
Wilt u deze pelgrimage meemaken: geef u dan op vóór woensdag 21 maart via het 
parochiesecretariaat door het invullen van bijgevoegd strookje of via het 
mailadres chrismamis@zeelandnet.nl 

_________________________________________________________________ 
 
Inschrijfformulier 
Ja, ik neem deel aan de pelgrimstocht op woensdag 28 maart 2018. 
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! 
 

mailto:chrismamis@zeelandnet.nl


 

 

Paus vertrouwt alle zieken toe aan Maria, moeder van 
tederheid 
 

Zondag 11 februari staan in de Rooms-Katholieke Kerk wereldwijd de zieken 

centraal op Wereldziekendag. Paus Franciscus vertrouwt in zijn boodschap voor 
deze dag alle zieken toe aan Maria, moeder van tederheid, ‘opdat zij hen steunt in 
de hoop’. 
 
Het thema voor de Wereldziekendag wordt dit jaar gevormd door de woorden die Jezus 
vanaf het kruis tot zijn moeder Maria en de apostel Johannes sprak: ,,Zie daar uw zoon 
… Zie daar uw moeder”. ,,En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich’’ (Joh. 19, 
26-27). 
 
,,Deze woorden van Jezus staan vóór alles aan de oorsprong van de moederlijke 
roeping van Maria ten opzichte van heel de mensheid’’, zegt paus Franciscus. ,,Op het 
kruis is Jezus bekommerd om de Kerk en de gehele mensheid en wordt Maria 
geroepen deze zelfde bezorgdheid te delen.’’ De paus benoemt ook de rol van de 
leerling: ,,Johannes, de beminde, verpersoonlijkt de Kerk, het messiaanse volk. Hij 
moet Maria als zijn eigen moeder erkennen.’’ 
 
Geschiedenis van toewijding 
De paus wijst er op dat de moederlijke roeping van de Kerk in haar tweeduizendjarige 
geschiedenis onder meer tot uitdrukking is gekomen in een zeer rijke reeks van 
initiatieven voor de zieken: ‘Deze geschiedenis van toewijding mag niet worden 
vergeten. Zij duurt vandaag nog voort, in heel de wereld. In de landen waar de 
gezondheidszorg op peil is, trachten katholieke congregaties, bisdommen en hun 
ziekenhuizen, behalve medische zorg van goede kwaliteit te leveren, de menselijke 
persoon in het middelpunt van het therapeutisch proces te plaatsen en wetenschap-
pelijk onderzoek te verrichten met respect voor het leven en de christelijke morele 
waarden.’ 
 
Paus Franciscus noemt het beeld van de Kerk als ‘veldhospitaal’, dat allen opneemt die 
door het leven zijn gewond, een zeer concrete realiteit, omdat in enkele delen van de 
wereld alleen de ziekenhuizen van missionarissen en van bisdommen de noodzakelijke 
zorg aan de bevolking bieden. 
 
Hij vertrouwt niet alleen de zieken toe aan Maria, maar vraagt haar ook ‘ons te helpen 
om gastvrij te zijn ten opzichte van onze zieke broeders en zusters. De Kerk weet dat zij 
behoefte heeft aan een bijzondere genade om haar evangelisch dienstwerk van zorg 
voor de zieken te kunnen verrichten. Moge derhalve het gebed tot de Moeder van de 
Heer ons steeds verenigen in een dringende smeekbede dat ieder lid van de Kerk met 
liefde de roeping tot de dienst aan het leven en de gezondheid beleeft.’ 
 
 
Lees hier de boodschap van paus Franciscus voor de Wereldziekendag 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2018/02/Boodschap-wereldziekendag-11-februari-2018-def.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 
■ Woensdag 14 februari (14.00 uur) 

Aswoensdag. Begin van de vastenperiode. Lees hier meer over op pagina 1 van 
deze nieuwsbrief. 

 
■ Donderdag 15 februari (14.00 uur) 

Nicolette Meulenbroek houdt in ‘Hof van Buren’, Oranjelaan 17 in Middelburg een 
lezing over bekende en minder bekende spreekwoorden en hun relatie met de 
bijbel. Lees hier meer over elders in deze nieuwsbrief. 

 
■ Donderdag 15 en 22 februari, 1, 8, 15 en 22 maart (19.30 uur) 
 Vespers in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. 
 
■ Woensdag 28 maart (19.00 uur) 

Chrismaviering in de Sint Josephkerk in Roosendaal. Op deze dag wordt vanuit 
onze parochie weer een Pelgrimstocht georganiseerd. In deze nieuwsbrief leest 
u er meer over. 

 
■ Zondag 22 april 
 Roepingenzondag. 
 
■ Zondag 13 mei (10.30 uur) 
 Eerste Communie in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen 
 
■ Zondag 20 mei (10.30 uur) 
 Eerste Communie in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg 
 
■ Zaterdag 19 mei 2018 mei (19.00 uur) 

Bisschop mgr. J. Liesen komt vanavond de kinderen uit de beide kernen van de 
H. Maria Parochie Walcheren vormen in de Onze Lieve Vrouwekerk in 
Vlissingen.

 
■ Maandag 22 tot en met zaterdag 27 januari 2019 
 Wereldjongerendagen in Panama. Meer informatie http://wjd.jongkatholiek.nl/ 
 

 
 

Er is geen ander moment waarop u leeft dan nu 
en dat moment is alweer voorbij!!

http://wjd.jongkatholiek.nl/


 

 

 

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 

pastores@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

 
 
 
 
DISCLAIMER NIEUWSBRIEF 
Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder medewerkers, parochianen 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. Kopij uitsluitend aanleveren in Wordformaat! 
Wilt u in ieder geval altijd uw naam en telefoonnummer vermelden, zodat we in voorkomend geval 
contact met u kunnen opnemen? Inzenden kan tot donderdagavond (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 
onbewerkt en in hoge resolutie) moeten afzonderlijk en foto’s bovendien in jpg-formaat worden 
aangeleverd. Anders blijft publicatie achterwege! De redactie behoudt zich het recht voor om kopij te 
wijzigen of niet te plaatsen. 
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 altijd 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 eindredactie 
beoordeeld. Een opgelegd embargo impliceert niet automatisch, dat dit altijd gerespecteerd wordt. 
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