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Pelgrimszegen voor wandelaars 
Pastoor Paul de Maat  (foto) heeft vanmorgen de deelnemers aan de jaarlijkse  
pelgrimstocht naar de Chrismaviering in Roosendaal de pelgrimszegen gegeven 
en het pelgrimsboekje van de zes Walcherse deelnemers uit onze parochie 
afgestempeld en ondertekend. Op verschillende stations sloten nog deelnemers 
uit De Bevelanden aan. 
 
 
Tekst: Peter Vrancken      foto: © Jeannette Vrancken 
 

 
Dat gebeurde in de H.H. Petrus en 
Pauluskerk in Middelburg, waar de 
Walcherse deelnemers van start gingen 
om per trein naar het echte vertrekpunt, 
Etten-Leur, te gaan. Daar werd de 
Zeeuwse groep samengevoegd met 
wandelaars uit Etten-Leur. 
 
Het is sinds 2004 een traditie om met 
een groep parochianen een pelgrims-
tocht te lopen naar de plaats waar de 
Chrismamis plaatsvindt. 
 
Vanavond was dat in de Sint Joseph-
kerk in Roosendaal. 
 
 
Lees verder op de volgende pagina’s. 
 
 
 

 



Pelgrimstocht: naar een idee van Bernard van Lamoen 

In 2004 organiseerde  Bernard van Lamoen een Pelgrimstochttocht om 

met enkele parochianen lopend naar de Chrismaviering te gaan. Een paar 
parochianen had  Bernard  meegevraagd. Marja Jobse was een van de eerste 
meelopers, zoals Bernard het zo mooi kon verwoorden. 
 
Tekst: Jeannette Vrancken 
 
 
De tocht was zo'n succes dat deze tot op heden nog steeds georganiseerd wordt. 
Voor Bernard, zo jong in december vorig jaar overleden, was de tocht een hoogtepunt 
in het jaar. Hij genoot er van onderweg goede gesprekken te hebben en ook mooie 
gebedsdiensten te verzorgen. Bovendien moest de tocht zelf, over mooi uitgekozen 
paden gaan en het liefst wilde hij ergens bij een café of bij een parochiaan onderweg in 
een boerderij iets drinken of eten. Dan was het voor Bernard een geslaagde tocht. 
Inmiddels is de pelgrimstocht een jaarlijks terugkerend evenement geworden. 
  
Het lopen in groepsverband naar de plaats waar de Chrismaviering wordt gehouden is 
bijzonder. Het is wandelen, onderweg inspirerende gesprekken voeren, een aantal 
gebedsvieringen en ook een stuk stiltewandeling. Een mooie voorbereiding op de altijd 
prachtige viering die dan 's avonds bijgewoond wordt, maar het is ook een aanloop naar 
de vieringen en de gebedsmomenten tijdens het Paastridiuum.  
  
Het idee van Bernard zal stand houden tot in lengte van jaren. Vanaf 2012 is het dankzij 
Hans van Kempen, die telkens toch maar weer de organisatie op zich neemt, dat wij 
deze bijzondere tocht (en de laatste paar jaar samen met een groep uit Brabant) met 
elkaar kunnen beleven. 
 
Ook bisschop mgr. Jan Liesen keek tijdens de viering terug op het initiatief van 
Bernard van Lamoen om  jaarlijks een pelgrimstocht te organiseren. De bisschop 
prees de pelgrimstocht vanuit Zeeland als goede voorbereiding op de 
Chrismamis. 
 
 
 
Voor de stiltewandeling werd dit gebed uitgesproken: 
Bidden wij: 
Wij danken God dat Bernard van Lamoen de inspirator is geweest van dit mooie 
initiatief. Enthousiast en in geloof heeft hij de eerste stappen gezet om de tochten vol 
vertrouwen te organiseren en uit te lopen. God geef ons de kracht en inspiratie om dit 
nog in lengte van jaren te kunnen blijven doen in navolging van hem. 
Bidden wij verder voor Ria Mangnus, onze pastoraal werkster van de Heilige Maria 
Parochie Walcheren, die in het ziekenhuis verblijft. 
God sta haar bij, geef haar kracht,  moed en vertrouwen.  
Bidden wij voor een spoedig algeheel herstel. 
Heer onze God wij bidden u verhoor ons. 
 
 
 
 
 



De pelgrimstocht 2018 in beeld 
 
Foto’s: Jeannette Vrancken 
 
 

 
Een paraplu moest vandaag tot de standaard uitrusting van de deelnemers aan de 
pelgrimstocht behoren. De regen kon het succes van  de tocht zeker niet drukken. 

 

 
Organisator Hans van Kempen (midden) in een geanimeerd gesprek. 

Jeanne Cox luistert aandachtig. 



 

 
Bezoek van de pelgrims aan een grot bij de Heilige Willibrorduskerk in Sint Willebrord. 
 

 
Na de koffie een gebedsmoment 
 
 
 



 
De pelgrims zijn gearriveerd in de Sint Josephkerk 
 
 
 

 



Vieringen in de Goede Week 
Een triduum is een periode van 3 dagen, een driedaagse. In de liturgie van de R.K. 
Kerk omvat dit triduum de dagen: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille zaterdag.                                                                                                         
 
En dit jaar is de Onze Lieve Vrouwekerk  in Vlissingen aan de beurt.    

• donderdag 29 maart om 19.00 uur                                                                                                                                              

• vrijdag 30 maart om 19.00 uur 

• zaterdag 31 maart om 21.00 uur (Paaswake) 
  
Eigenlijk begint het paasfeest dus al op 29 maart.  En op zaterdag, de zogenaamde 
stille zaterdag, houden we wat later op de avond de paaswake.  Deze wake loopt in de 
nacht uit op de Paaszondag zelf. 
 
Paaszondag is de eerste van alle zondagen. De viering van het paastriduum  versterkt 
onze geloofsbeleving. De werkelijke tegenwoordigheid van de Heer, Zijn zelfgave in de 
gave van brood en wijn (Laatste Avondmaal) is op elke zondag het geval: ,,dit is mijn 
lichaam, dit is mijn bloed’’. Jezus, onze Heer, is uit de dood verrezen. Het gaat om de 
gave van Zichzelf op het kruis (Goede Vrijdag). 
 

Vieringen in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg  

• Op Witte Donderdag om 17.00 uur een gebedsdienst. 

• Op Goede Vrijdag is de kerk ’s middags open voor het bidden van de kruisweg 

• Ook op Stille Zaterdag is er een gebedsdienst om 17.00 uur. 
• Op Paaszondag eucharistie viering van 10 uur. Hierbij wordt gezongen door het 

Caeciliakoor uit Heinkenszand. Dit koor, onder leiding van Christian Blaha, heeft een 
goede naam met het zingen van de klassieke gregoriaanse gezangen. Het zijn 
mooie gezangen die in hun eenvoud  (er wordt a capella gezongen, alleen 
mannenstemmen vaak de Bijbelteksten zo bijzonder laten spreken.  Zo ook op deze 
morgen van Pasen, een diepe dankbaarheid klinkt er: Resurrexi, et adhuc tecum 
sum: ‘Verrezen ben ik en nog altijd ben ik bij u’. 

 

Kruisweg in Domburg 

Om 15.00 uur wordt in de Willibrordkapel in Domburg de kruisweg gebeden. 

Zorgcentrum Ter Reede 

In Zorgcentrum Ter Reede in Vlissingen wordt op zaterdag 31 maart om 10.30 uur een 
meditatieve gebedsviering gehouden. De werkgroep R.K. vieringen Ter Reede heeft 
hiervoor enkele jaren geijverd en is blij, dat de bewoners van dit zorgcentrum nu weer 
op Stille een viering in het zorgcentrum kunnen bijwonen. 



 

 

 

Uitvaartverzorging H. Jobse  0118  46 22 05 

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



 

 
Op weg naar het hoogfeest van Pasen 

In een zevendelige serie schenken we tot het hoogfeest van Pasen aandacht aan de 
kruiswegstatie. De basis vormt de Kruisweg in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in 
Middelburg, waar zwart-witkopieën hangen van de Kruisweg van Jan Toorop. Vandaag 
deel 2. Deel 1 verscheen vorige week en de laatste aflevering vindt u in de nieuwsbrief 
die op Goede Vrijdag zal verschijnen. 

Idee en samenstelling: Nicolette Meulenbroek                  Foto’s: Peter Vrancken 

 

De devotie van de kruisweg 

De kruisweg met zijn veertien staties, halteplaatsen, aandachtspunten, 

afbeeldingen is een devotionele oefening die betrekkelijk laat in de 
christenheid van West-Europa haar intrede heeft gedaan. Pas tegen het einde 
van de 15e eeuw vindt men de eerste sporen ervan.  

Het is een Nederlandse priester geweest, Christiaan van Adrichem, in 1533 te Delft 
geboren en in 1585 in Keulen gestorven, die grote invloed heeft gehad op de 
verbreiding van deze gebedsoefening. Hij schreef een groot driedelig werk over het 
Heilige Land, Theatrum Terrae Sanctae et biblicarum historiarum, dat pas na zijn 
dood werd uitgegeven. Het tweede deel, dat de beschrijving van de stad Jeruzalem 
biedt, werd in 1584 voor zijn dood gepubliceerd en daarin geeft hij de beschrijving 
van de kruisweg, de via dolorosa, zoals die in Jeruzalem werd aangewezen, in 14 
staties, van de Antoniaburcht naar de kerk van het Heilig Graf: biddend en 
mediterend trokken de pelgrims langs deze kruisweg, zoals tot op de dag van 
vandaag iedere vrijdagmiddag nog steeds gebeurt. 

Het is duidelijk dat de kruiswegstaties in de kerken niet primair bedoeld zijn als een 
decoratieve, eventueel artistieke verfraaiing van de kerkwand. Zij hebben een ander 
doel. Er zijn overigens ook kruiswegen in de open lucht rondom het kerkgebouw, op 
kerkhoven en in processieparken en langs de openbare weg.  

Men trok en trekt – alleen of in groepen – langs de staties, de halteplaatsen die de 
lijdensweg van Jezus markeren, biddend en zingend, om zijn lijden, zijn folteringen, 
zijn vernederingen en smarten te overdenken, waardoor Hij de verlossing van de 
mensheid heeft bewerkt. Het is een herdenking van het lijden en van de dood van 
Jezus als teken en als beleving van dank, van liefde, van rouwmoedigheid over onze 
zonden die door de Heer werden uitgeboet. 

De gelovige christen van vandaag mag weten dat de Heer de dood heeft 
overwonnen. Voor zichzelf en voor de mens. Dood gaat over in leven. Hoe dat 
mysterie zich gaat voltrekken is het geheim van God zelf. Wij mensen mogen het 
geloven en blij verwachten. Deze hoop is vanaf de allereerste prediking van het 
evangelie door de christengemeenschap verder gegeven als de boodschap van de 
Heer zelf. 



Dertiende statie 
Het lichaam van Jezus wordt van het kruis genomen 

Hij is het Hoofd van het Lichaam de kerk. Hij is het Begin, de Eerstgeborene uit de 

doden, opdat Hij in alles de eerste zou zijn. Want in Hem heeft de ganse volheid van 
God willen wonen en door Hem alles met zich willen verzoenen, nadat Hij vrede had 
gebracht door het Bloed van zijn kruis. 
Kol. 1, 18 

 

God, onze Vader, 
,,het is volbracht’’ 

en U laat deze mens niet alleen. 
Zijn liefde is totaal 

en U bewaart uw Zoon voor het leven. 
Mogen ook wij uw bescherming 

genieten en ervaren; 
mogen ook wij volgroeid raken in liefde 

zoals Jezus Christus, onze Heer. 
Amen. 



Veertiende statie 
Jezus wordt in het graf gelegd 

Bij de goddelozen plaatst men zijn graf, bij de zondaars zijn tombe. Toch had Hij 

geen onrecht gepleegd, nooit was er bedrog in zijn mond. Nee, maar het had de 
Heer behaagd Hem door lijden te breken en als waarachtig zoenoffer zijn leven te 
nemen. Jes. 53 

 

God, Vader, 

uw Zoon is ter ruste gelegd 

en vrede is op de aarde gekomen. 

De strijd is gestreden 

en U vervult de wereld met nieuw 

leven. 

Schenk ook ons deze rust. 

Laat uw wereld delen in deze vrede 

die U belooft aan iedere mens 

op de weg van de uiterste liefde 

in het voetspoor van Jezus Christus, 

uw Zoon en onze Heer. 

Amen.

 



 

De bakens verzetten (2) 

Gevoel en verstand kunnen een behoorlijk eind uit elkaar liggen. Wat onze 

emoties ons vertellen en wat de harde cijfers ons voorhouden, dat zijn vaak twee 
totaal verschillende zaken. 
 
De gestage terugloop van de kerkelijke betrokkenheid van mensen laat dit in alle 
duidelijkheid zien. En dat doet velen van ons pijn, omdat we in en door de kerk 
bepaalde waarden en verworvenheden ontdekken die ons vertrouwd en dierbaar zijn, 
heel dierbaar. We willen eigenlijk heel graag, dat andere mensen dat ook zouden zien. 
Maar de werkelijkheid gebiedt ons te erkennen, dat er een grote afstand is tussen wat 
vanuit de kerk wordt aangeboden en waar veel mensen vandaag de dag behoefte aan 
hebben. 
 
Het jaarverslag 2017 van het bisdom van Breda geeft aan dat tussen 2006 en 2016 het 
aantal doopvieringen is gedaald met 65%, communicanten met 58%, vormsels met 
69%, huwelijksvieringen met 81%, uitvaarten met 54%, kerkgangers met 55% en 
vrijwilligers met 33%. Voor de Mariaparochie gelden vergelijkbare, misschien iets 
minder dramatische cijfers: het aantal doopvieringen is vanaf 2006 in tien jaar tijd 
gedaald met 59%, communicanten met 19%, vormsels met 24%, huwelijksvieringen 
met 63%, uitvaarten met 38%, kerkgangers met 34% en vrijwilligers met 19%. Ook de 
statistieken in de Damiaanparochie laten een beeld zien, dat vergelijkbaar is met de 
bisdomcijfers. In dezelfde periode ging het aantal doopvieringen omlaag met 68%, 
communicanten met 68%, vormsels met 64%, huwelijksvieringen met 83%, uitvaarten 
met 64%, kerkgangers met 38% en vrijwilligers met 44%. De verwachting is, dat in 2021 
nog slechts 174 kerkgangers geteld kunnen worden in de Mariaparochie en 484 in de 
Damiaanparochie.  
 
Ook de financiën laten een ongemakkelijk beeld zien. In beide parochies worden rode 
cijfers geschreven. In de jaren 2014-2016 waren de verliezen in de Mariaparochie 
respectievelijk € 23.882,00, € 17.747,00 en € 6.271,00. In de Damiaanparochie waren 
de negatieve resultaten in dezelfde jaren: € 109.173,07, € 42.203,68 en € 77.112,34. 
 
Harde conclusie 
Als we de statistische en de financiële cijfers als geheel in ogenschouw nemen, dan kan 
de harde conclusie geen andere zijn dan dat de bakens verzet moeten worden. Er is 
veel dat we zullen moeten loslaten, eigenlijk veel meer dan ons lief is. Misschien 
kunnen we de huidige situatie vergelijken met die van de Israëlieten, toen ze in hun 
veertigjarige trektocht door de woestijn klaagden, dat ze het beter hadden bij de 
vleespotten in Egypte. Kijken naar hoe het was lijkt soms de voorkeur te hebben boven 
een visie op hoe het kan worden. Want het verleden kennen we, maar hoe de toekomst 
zal zijn, is ongewis. En toch zullen we moeten beseffen dat er geen weg terug is.  
 
Koersen op wat nog niet te zien is: dat is een lastige opgave. Maar tegelijkertijd is het 
een opgave die wij juist als gelovige mensen kunnen aanvaarden. Want de kerk is niet 
allereerst ons 'eigendom', het is de kerk van God. Als kerk, als geloofsgemeenschap, 
baseren we ons denken en doen immers op de blijde boodschap, waarin we zeggen te 
geloven. En essentieel voor het evangelie is, dat aan mensen nog een kans wordt 
geboden waar die mensen zelf de toekomst zo goed als kansloos beoordelen. Heel de 
bijbel door lezen we verhalen van 'onmogelijk' geachte gebeurtenissen en ervaringen, 
die mensen op de been houden en nieuwe perspectieven doen zien. 
 
 



 

 
Ruimte voor de Geest 
Dat gaat overigens niet 'vanzelf'. Je moet er een zekere gevoeligheid voor ontwikkeld 
hebben. Je moet de geboden kansen ook willen zien. Er zijn mensen die deze 
gevoeligheid van huis uit hebben meegekregen. Er zijn er ook, die doorheen een 
crisissituatie tot deze sensibiliteit komen. En er zijn mensen die met een meditatieve 
levenshouding of een soms heel intensief gebedsleven deze religieuze feeling voeden 
en onderhouden. 
 
Het zou ons in ons kerkelijke werk (als beroepskracht, als vrijwilligers en als 
kerkgangers) kunnen helpen wanneer we deze religieuze gevoeligheid meer ruimte 
geven in wat we doen of nalaten, in waar we over spreken of juist over zwijgen. Zo krijgt 
Gods Geest meer ruimte om in ons werkzaam te zijn. 
 
Wie gelooft, baseert zich niet primair op statistieken, maar is erop uit om kansen 
waar te nemen. 
 
Wiel Hacking, voorzitter Werkgroep Parochieplan 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Van Aswoensdag tot Pasen voert Vastenactie campagne voor projecten in 

ontwikkelingslanden. Dit jaar steunt de H. Maria Parochie Walcheren een project in 
Zambia. Het project waarvoor we geld gaan inzamelen, is helemaal in het noorden van 
Zambia, tegen de grens met Tanzania, in de stad Mbala. Daar helpen de Zusters van 
het Heilig Hart van Jezus en Maria volwassenen én kinderen die het moeilijk hebben. 

 
 
Deze week: 

Nog even terug naar het project…… 
 
Waar sparen we voor?  
 
We zamelen geld in voor het weeshuis Sunsuntila én voor de Victor Braun school voor 
gehandicapte kinderen. De scholen hebben grote behoefte aan leermiddelen, zoals 
boeken en rekenmachines, maar ook aan speelmaterialen. De zusters van het Heilig 
Hart van Jezus en Maria willen ook graag een televisie met DVD-speler kopen, 
bijvoorbeeld als de kinderen tijdens het regenseizoen niet naar buiten kunnen. De Victor 
Braun School heeft daarnaast een aantal speciale materialen nodig, zoals een 
hometrainer en looprekken voor de lichamelijk gehandicapte kinderen. 
 
Hometrainer:     €   185,00 
Looprek:     €     32,00 
Televisie met DVD-speler en DVD’s: €   700,00 
Radio:      €   170,00 
Oefenboek:      €       1,50 
Rekenmachines:     €   600,00 –   per stuk €   12,00 
Computers:      € 1500,00 –  per stuk € 750,00 
Grote pan voor de keuken:   €     75,00 
 
 
  

 

 
Deze week onze laatste oproep! 

Steunt u ons Vastenactieproject via Vastenactie 
Heilige Maria Parochie Walcheren 

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

 
 
De Vastenactiewerkgroep van de H. Maria Parochie Walcheren: Insa van Duin, 
Lisanne Jacobs, Francis Toorop, Ger van Waegeningh, Leen Minderhoud en Leo 
Speckens 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chrismamis volgend jaar 

De Chrismamis wordt in 2019 op 17 april gehouden in de Willibrorduskerk 

Teteringen. 

Dat is vanavond aan het einde van de Chrismamis in Roosendaal door vicaris Paul 
Verbeek bekend gemaakt. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
■ Donderdag 29 maart (20.30 uur) 

NPO 1, The Passion, De muzikale vertolking van het lijdensverhaal van Jezus, 
rechtstreeks vanuit De Bijlmer in Amsterdam. 

 
■ 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/ 
 
■ Zondag 17 juni (10.00 uur) 

Bisschop mgr. Jan Liesen gaat vandaag voor in  de eucharistieviering in de 
toeristenkerk van Dishoek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Een vriend is iemand, 
tegenover wie men zichzelf durft te zijn!!

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. Nieuw e-mailadres 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 uitdrukkelijk het recht voor 
om aangeboden 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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