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Koninklijke waardering voor Jos Mangold 

Voor zijn vele werkzaamheden als vrijwilliger bij meerdere organisaties is onze 

parochiaan Jos Mangold zojuist in het parochiehuis van de Onze Lieve 
Vrouwekerk in Vlissingen koninklijk onderscheiden. 
 
 

 
 

Foto: © Peter Vrancken 



Jos Mangold benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau 
 

Jos Mangold is vanmorgen in het parochiehuis van de Onze Lieve Vrouwekerk 

in Vlissingen door burgemeester drs. A.R.B. (Bas) van den Tillaar koninklijk 
onderscheiden. 
 
 
Tekst: Leo Speckens         Foto: © Peter Vrancken 
 
 
Een overzicht van de vele verdiensten van Jos Mangold, die hebben geleid tot het 
uitreiken van deze welverdiende onderscheiding. Van den Tillaar somde ze in het 
kort op. 
 
Rode Kruis 
Jos Mangold is vele jaren (van ongeveer 1969 tot 2001) vrijwilliger geweest van het 
Rode Kruis bij de afdeling Oost- en West-Souburg/Ritthem. Hij was een gedreven 
vrijwilliger met een groot hart voor het Rode Kruis. Iemand die zijn taken altijd met veel 
passie vervulde, alles prima onder controle had en overzag wat er leefde binnen de 
afdeling.  
 
Jos was vooral plaatselijk en regionaal actief binnen het Rode Kruis. Als 18-jarige 
behaalde hij het EHBO-diploma waarna hij vrijwilliger werd. Door allerlei herhalings- en 
bijscholingscursussen, vooral die cursussen die betrekking hadden op het bestrijden 
van grote calamiteiten en/of rampen, klom hij steeds verder op. Daarbij hoorden ook 
oefeningen in samenwerking met politie en brandweer. Daarnaast was hij jarenlang 
bestuurslid van de afdeling, eerst als plaatsvervangend colonnecommandant en later 
als colonnecommandant. 
 
Als bestuurslid was hij betrokken bij alles wat er binnen de afdeling speelde, zijn taak 
als colonnecommandant had specifiek te maken met de vrijwilligers, hulp bij 
evenementen, rampenbestrijding en kleding. 
 
EHBO-‘er 
Velen zullen hem ook kennen uit zijn tijd dat hij actief was als EHBO-‘er bij de 
strandcross, de wandelmarathon of van de jaarlijkse bloedafname-avonden. Hij hielp 
verder bij het op orde houden van het magazijn en het opknappen en onderhouden van. 
het verenigingsgebouw. Daarnaast nam hij deel aan provinciale en landelijke EHBO-
wedstrijden. Als EHBO-’er, maar ook als commandant van de groep. 
 
Jos ging ongeveer 25 jaar (!) mee naar het in 2017 gesloten vakantiehotel De 
Valkenberg in het Gelderse Rheden. Daar heeft hij geholpen bij vakantieweken voor 
zieken en mensen die ondersteuning behoefden van deskundigen. Jaarlijks maakte hij 
daarvoor een aantal van zijn eigen vakantiedagen vrij. 
 
In 1992 reisde Jos met de trein naar Joegoslavië om oorlogsslachtoffers op te halen. De 
Nederlandse regering verklaarde zich in juli 1992 bereid om een paar duizend 
oorlogsslachtoffers tijdelijk een veilig onderkomen te bieden. Het Nederlandse Rode 
Kruis heeft de oorlogsslachtoffers per trein naar ons land vervoerd en voor opvang 
gezorgd. Jos was een van de ondersteuners. Het heeft diepe indruk op hem gemaakt. 
 
 
 
 



Parochie 
Jos, geboren in 1950 te Sluiskil en later verhuisd naar Oost-Souburg, groeide op in een 
Nederlands Hervormd gezin met vier zussen. In 1969 kreeg hij verkering met zijn latere 
echtgenote Lies van Zantvliet. Zij was Rooms Katholiek. Dit deed hem nadenken over 
het geloof en in 1971 ging hij over naar het R.K. geloof. 
 
Vanaf zijn overgang naar de R.K.-kerk heeft hij zich voor de volle 100% voor die 
gemeenschap ingezet. Een greep uit zijn activiteiten: 
Hij was van april 1979 tot mei 1987 kerkbestuurslid van de H. Martinusparochie te Oost- 
en West-Souburg. Daar hield hij zich onder meer bezig met DISK. Die letters staan voor 
Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken. 
 
In de jaren 1983-1987 was hij medeorganisator van een oecumenische  gespreksgroep 
voor jongeren bij hem thuis in Oost-Souburg. 
 
Hij was lid van het Caritasbestuur Vlissingen en later Walcheren van 2010 tot 2012. 
Hiermee moest hij stoppen na ernstige gezondheidsklachten. 
  
Vanuit dat bestuur wordt opgemerkt dat: ,,Jos, in de korte periode dat hij lid was van het 
Caritasbestuur, een zeer positieve inbreng had. Hij had goede ideeën en was een 
prettig iemand om mee samen te werken. Het was heel jammer dat de periode maar 
heel kort was.’’ Dit bestuur trad op voor de huidige H. Maria Parochie. 
Vanaf 2009  is hij lid en secretaris van het Sint Caeciliakoor. 
 

 
Bloemen voor Lies Mangold 

 

Verder zijn hij en zijn vrouw sinds 2016 
vrijwilliger binnen de R.K. werkgroep Ter 
Reede. Eén keer in de vier weken 
worden mensen op zaterdagmorgen 
naar de kerkdienst aldaar begeleid. 
 
Ook verlenen zij medewerking aan de 
inhoudelijke kant van de kerkdienst zelf,  
brengen zij voorafgaand aan de dienst 
de kerkzaal in orde en ruimen die ook 
weer op na afloop. 

 
Verder is Jos altijd bereid allerlei hand- en spandiensten binnen de parochie te 
verrichten. Men doet nooit een tevergeefs beroep op hem. ,,Kenmerkend voor hem is 
zijn groot empatisch vermogen, dat hij altijd probeert mee te denken en ook altijd denkt 
in oplossingen in plaats van in problemen.’’ 
 
Sint Caecilia koor 
Jos Mangold  is sinds 2009 lid van het R.K. Kerkkoor St. Caecilia te Vlissingen waar hij 
kort na zijn aantreden het secretariaat op zich nam. Een van zijn taken is het bijhouden 
van de lijst van jubilarissen van het koor. Hij is verantwoordelijk voor de aanvraag van 
de herinneringsspelden, medailles en oorkondes. Ook verzorgt hij, na de huldiging, een 
gezellig samenzijn met alle koorleden en de familie van de jubilaris.  
 
Vanaf  2012 hielp hij de bibliothecaris met het reorganiseren van de muziek-bibliotheek. 
Eind 2016 nam hij deze functie helemaal over. De muziekbibliotheek is nu zo ver 
gereorganiseerd en geregistreerd dat een ieder kan vinden wat hij of zij nodig heeft. 
 



Vele andere werkzaamheden heeft hij, dikwijls samen met zijn vrouw Lies en andere 
koorleden, op zich genomen, zoals het organiseren van een gezellige avond om zo het 
nieuwe jaar goed te beginnen en de onderlinge verhoudingen te verstevigen. 
Ook regelt hij het vervoer van koorleden die zelf geen vervoer hebben, het vervoer van 
koorspullen, enz. 
 
Tenslotte is Jos, samen met zijn vrouw, ook lid van het gelegenheidskoor dat zingt bij 
rouw- en trouwdiensten. Dirigent en voorzitter Gerard Wortman van het koor: ,,Jos is 
een lid met een grote inbreng voor het koor, die bovendien altijd voor een ieder klaar 
staat en een bijzonder oog heeft voor een ieder die dat nodig heeft.’’ 
 
Vereniging van Eigenaren Residence Belvédère 
Kort nadat de familie Mangold in het appartementencomplex op de Boulevard te 
Vlissingen kwam wonen, is hij gevraagd secretaris te worden van het bestuur van de 
VVE, een van de grootste in Vlissingen. In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 
15 april 2016 is hij met algemene stemmen in het bestuur gekozen. 
 
Al tijdens zijn oriëntatie toonde hij zich consciëntieus. Hij ging niet over één nacht ijs, liet 
zich niet met een kluitje in het riet sturen en vroeg door. Hij wilde weten  waarvoor hij -
als besluiten moesten worden genomen- medeverantwoordelijk was. Ook kwam hij tot 
de conclusie, dat de administratie van het secretariaat efficiënter kon worden ingericht. 
Hij zorgde ervoor dat het bestuur effectief en gebruiksvriendelijk digitaal 
communiceerde, hetgeen de snelheid van vergaderen en de kwaliteit van 
besluitvorming ten goede kwam. 
 
Fonds voor sociale voorzieningen van de N.V. Koninklijke Maatschappij ‘De 
Schelde’ te Vlissingen 
Jos heeft zijn werkzame leven doorgebracht bij Scheepswerf  ‘De Schelde’ en later 
Damen Shipyards in Vlissingen. Hij startte in augustus 1967 op de bedrijfsschool om 
uiteindelijk als teamleider van een ondersteunend team in oktober 2011 na 44 jaar met 
pensioen te gaan. 
 
Opgemerkt wordt: ,,Als persoon heeft hij een zeer sociale, meelevende en dienstbare 
instelling en houding. Deze eigenschap maakt dat hij altijd open staat voor zaken die 
zijn omgeving aangaan en de mens daarin raken.’’ 
 
Zijn activiteiten die hij in zijn vrije tijd voor onder meer het Rode Kruis uitvoerde werden 
dan ook binnen zijn werkomgeving herkend en doorgezet en maakte van hem een 
toegewijd EHBO-er/BHV-er. In die rol heeft hij vele jaren als BHV-ploegleider 
gefunctioneerd en feitelijk als motor van de gehele BHV-organisatie binnen het bedrijf. 
 
Vanuit zijn sociaal bewogenheid, waar hij vele mensen met problemen heeft geholpen 
en gecoacht, nam hij in 1996 het bestuurslidmaatschap van het Sociaal Fonds van het 
Scheldepersoneel op zich. Dit deed hij tot zijn pensionering in 2011 met veel inzet en 
toewijding. 
 

 

 

Nieuwsbrief H. Maria Parochie 
 

Als eerste met het laatste nieuws! 
 

 



 

 

 

 

 
  



 

De bakens verzetten (3) 

Er is veel, dat een mens zich eigen maakt gedurende zijn leven. Vaardig-

heden komen tot ontwikkeling, inzichten worden verworven, relaties worden 
duurzaam, het zelfbeeld (en ook ons beeld van anderen) krijgt bestendiging. 
Hoe stabieler ons leven zich manifesteert, hoe meer zekerheid wij eraan 
kunnen ontlenen. We kiezen vaak liever voor zekerheid dan voor het 
onbestendige en wisselvallige. 
 
Daarom is los laten misschien wel de moeilijkste 'vaardigheid' die we moeten leren 
op onze levensweg. Toch is het een noodzakelijke stap in het leven. Het begint al bij 
het doorknippen van de navelstreng. En als ouders later niet leren om hun kinderen 
los te laten, dan wordt hun groei ernstig belemmerd, misschien wel verstikt. Ook 
kinderen moeten leren de hand van hun ouders los te laten, willen ze hun eigen we 
in het leven kunnen vinden. 
 
Zo is het ook voor de geestelijke groei van mensen noodzakelijk, dat zij leren om op 
tijd los te laten wat hun vertrouwd is geworden. De spirituele ontwikkeling van 
mensen stagneert, wanneer er niet de mentale openheid is die nieuwe inzichten 
toelaat en nieuwe wegen opent. 
 
Vertrouwen 
Bij dat alles is het noodzakelijk, dat de mens leert vertrouwen te hebben. Ouders 
leren hun kind om vertrouwen te hebben in hun presentie, hun liefde en 
genegenheid. Ze leren hun kind vertrouwen te hebben in zichzelf: bij het leren lopen, 
fietsen en omgaan met anderen. Op hun beurt leren ouders vertrouwen te geven 
aan hun kind, ook wanneer het kind eigen  -soms andere-  wegen gaat. 
 
We weten, dat dit een proces is van vallen en opstaan. Maar als je niet bereid bent 
om af en toe ook eens een pijnlijke val te maken, dan leer je nooit de ervaring 
kennen van vreugde en overwinning op jezelf, omdat je na de val ook weer opstaat 
en verder gaat. Zo worden mensen wijzer - letterlijk door schade en schande. Jezus 
zegt het onomwonden: 'Wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen; wie 
het verliest, zal het vernieuwen.' (Lc 17, 33) Dat vraagt dus vertrouwen. Het vraagt 
geloof van ons. Niet altijd gemakkelijk, maar wel noodzakelijk om verder te komen. 
 
Zo zullen wij ook nieuwe wegen moeten gaan in het kerkelijke landschap, waarin wij 
ons bevinden. En nieuwe wegen in de manier, waarop we omgaan met ons geloof. 
Wij zullen moeten los laten, wat ons vertrouwd was. Niet wetend, waar we morgen 
zullen uitkomen. Maar stilstaan - bij vandaag of zelfs bij gisteren - is geen optie 
meer. 
 
Afscheid nemen 
De pijnlijkste manier van loslaten is, als we op den duur kerken moeten sluiten of 
een ander functie geven. Het is niet gemakkelijk om afscheid te nemen van 
gebouwen, waar onze kinderen zijn gedoopt, waar geliefden elkaar hun woord van 
trouw hebben gegeven, waar we afscheid hebben genomen van onze dierbaren, 
waar dus lief en leed wordt gedeeld voor Gods aangezicht. 
 
En toch ... als we afscheid nemen van het vertrouwde gebouw, dan nemen we toch 
geen afscheid van ons geloof? Het verliezen van het gebouw betekent toch niet, dat 
we ophouden met bidden? Het verlies maakt het misschien wel mogelijk, dat ons 
geloof op een nieuwe, verrassende manier tot ontwikkeling komt. 



We hebben in de loop van de afgelopen vijftig jaar toch ook afscheid genomen van 
een manier van geloven, die niet meer paste in de tijd waarin wij nu leven? Waarom 
zouden we dan niet de stap naar morgen durven te zetten en los laten wat ons tot 
last is geworden, omdat het financieel niet meer is op te brengen? 
 
Los laten is misschien wel de moeilijkste 'vaardigheid' die we moeten leren op 
onze levensweg, schreef ik hierboven. Vertrouwen is daarbij een basale 
voorwaarde. Maar wie het waagstuk aandurft, heeft veel te winnen. 
 
Wiel Hacking, 
vz Werkgroep Parochieplan 

Websites Jong Katholiek en WJD vernieuwd! 

De websites voor Jong Katholiek en de Wereldjongerendagen zijn in een 

nieuw jasje gestoken. De afgelopen weken is er hard gewerkt aan zowel 
techniek, structuur als inhoud. De nieuwe vormgeving is geoptimaliseerd voor 
mobiele weergave. 

Beleidsmedewerker van de Bisschoppenconferentie voor Jeugd en Jongeren, Gerrie 
Conen, is blij met de nieuwe websites: ,,We hebben zo veel mogelijk door de ogen 
van onze jongeren gekeken en hen ook laten meekijken bij het ontwerp. Zo kwamen 
we uit bij wat zij belangrijk vonden om snel te kunnen vinden wanneer zij de site 
bezoeken. We zijn blij dat we nu een site hebben waar het nieuws een prominente 
plek heeft en we ook met grotere zichtbaarheid campagnes kunnen voeren voor 
landelijke activiteiten.’’ 

 

Uitvaartverzorging H. Jobse  0118  46 22 05 

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



 

Katholieke steun voor Nationaal Holocaust Museum 

,,Het is gebeurd, dus het kan weer gebeuren.’’ Met deze woorden van de Joodse 

schrijver Primo Levi, overlevende van het concentratiekamp Auschwitz, begint 
een brochure van het Nationaal Holocaust Museum in oprichting. De Nederlandse 
Bisschoppenconferentie steunt de realisatie van dit museum. 

Het citaat van Levi verwijst naar de moord op zes miljoen Europese Joden tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, waaronder 104.000 uit Nederland. Het Nationaal Holocaust 
Museum beoogt de vervolging en transportatie van en de moord op onze Joodse 
landgenoten te blijven gedenken. 

Hulpbisschop Woorts in raad ambassadeurs 

Het is de bedoeling dat er vanaf 2019 daadwerkelijk met de verbouwing tot een 
permanent Nationaal Holocaust Museum begonnen kan worden. Om daarvoor een 
steeds groter draagvlak te creëren en de benodigde financiën bijeen te krijgen, is er een 
Raad van Ambassadeurs gevormd. Namens de Bisschoppenconferentie heeft de 
Utrechtse hulpbisschop mgr. Woorts zitting in deze Raad. 

In een recente brief via de bisdommen gericht aan alle priesters, diakens, religieuzen, 
pastoraal werkers, parochiebesturen en parochianen schrijft hij: ,,Steeds minder 
mensen hebben nog persoonlijke herinneringen aan de tragedie die zich tussen 1940-
1945 in ons land en daarbuiten heeft voorgedaan. Des te belangrijker zijn daarom 
plaatsen van herinnering waar in woord en beeld de verhalen verteld blijven worden aan 
de komende generaties.’’ 

Door de realisatie van het Nationaal Holocaust Museum te steunen, ,,willen wij er als 
R.-K. Kerk in Nederland aan bijdragen dat de herinnering aan de slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog, in het bijzonder de Joodse, levend blijft,’’ aldus mgr. Woorts. 
,,Omwille van hen en om te helpen voorkomen dat een misdaad als de Holocaust 
(Hebreeuws: sjoa) opnieuw gebeurt. Wij zijn het als Kerk de Joodse gemeenschap 
echter ook verschuldigd. Eeuwenlang immers hebben christenen zich schuldig gemaakt 
aan Jodenhaat en daarmee bijgedragen aan het klimaat waarin de Holocaust mogelijk 
werd. We zijn het echter ook verschuldigd aan die katholieken  –parochianen, priesters 
en religieuzen–  die tijdens de Tweede Wereldoorlog  –met gevaar voor eigen leven– 
Joden bij zich thuis hebben laten onderduiken of die hen hebben helpen onderduiken 
en die zich hebben ingezet voor het verzet.’’ 

Dodenherdenking en Bevrijdingsdag 

Mgr. Woorts schrijft verder dat hij, als bisschop-referent voor Kerk en Jodendom, dit 
initiatief ,,middels deze brief bij gelegenheid van Dodenherdenking en Bevrijdingsdag’’ 
onder de aandacht van de geadresseerden wil brengen. Meer informatie over de 
doelstellingen en de realisatie van het Nationaal Holocaust Museum alsook het 
rekeningnummer waarnaar een financiële bijdrage kan worden overgemaakt, staan op 
de website van het museum. 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

https://jck.nl/nl/longread/bouwen-aan-het-nationaal-holocaust-museum


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Lief en leed 

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

 
Gedoopt 

Salvador Conceicáo op 8 april 2018 

 

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

bekend zijn. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
■ Vrijdag 4 mei (19.00 uur) 

Voorafgaand aan de dodenherdenking op 4 mei a.s. wordt in de Nieuwe Kerk om 
19.00 uur een vesperdienst gehouden, georganiseerd door de Raad van Kerken 
Middelburg. Na de dienst gaan de aanwezigen via Wandelkerk en Kloostergang 
naar het Abdijplein, waar om 19.40 uur de  plechtigheden beginnen. 

 
■ Zondag 13 mei (10.30 uur) 

Eerste Communie voor de kinderen uit de beide kernen van onze parochie in de 
Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. 

 
■ Woensdag 16 mei (19.30 uur) 

Bisschop Paride Taban ontvangt de Four Freedoms Award voor Vrijheid van 
Godsdienst. ’s Avonds kunt u deze inspirerende man, die zijn leven lang werkt 
aan vrede en gerechtigheid in Zuid Sudan ontmoeten. U bent daartoe van harte 
uitgenodigd in de Koorkerk, Onder Den Toren 5, 4331 BD Middelburg (inloop 
19.30 uur aanvang 20.00 uur). 

 
■ 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. 

■ Zaterdag 2 en zondag 3 juni 
Middelburg Volkoren beheerst de Zeeuwse hoofdstad. De H.H. Petrus- en 
Pauluskerk is een van de selecte locaties, waar u kunt luisteren naar 
verschillende koren met een uiteenlopend repertoire. 

 
■ Zondag 17 juni (10.00 uur) 

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

 

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

 
 

Wie zijn beperkingen kent, 
heeft ongekende mogelijkheden!!

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. 
 
 
 

/239 

http://www.rkwalcheren.nl/
mailto:secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl
mailto:secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl
mailto:pastores@rkwalcheren.nl
mailto:nieuws@rkwalcheren.nl
mailto:nieuws@rkwalcheren.nl

