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Vanaf vandaag geldt de AVG 

Met ingang van vandaag, vrijdag 25 mei 2018, geldt de General Data Protection 

Regulation (GDPR), in ons land beter bekend als de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). U zult er wellicht over gelezen of gehoord hebben. 

Doel van deze (Europese) wet is om uw persoonlijke gegevens nog beter te 

beschermen.  

Wat u moet weten over deze wet 

U ontvangt regelmatig deze gratis nieuwsbrief en daarin komt door de invoering van de 

AVG geen enkele verandering. Die nieuwsbrief sturen we u omdat u zich indertijd als 

abonnee heeft aangemeld. De inhoud zal op onderdelen wel worden aangepast. 

Belangrijk voor u te weten is, dat we alleen uw naam en het bijbehorende e-mailadres 

hebben opgeslagen in een database. Deze is uitsluitend toegankelijk voor de 

eindredacteur van deze nieuwsbrief en kan dus niet door derden worden ingezien. 

Evenmin kan deze database op afstand worden geraadpleegd, zelfs niet door de eind-

redacteur. Behalve uw naam en bijbehorend e-mailadres wordt niets in die database 

opgenomen. Informatie uit deze database wordt nooit met derden gedeeld. 

Die werkwijze en gebruiksmogelijkheden bestonden altijd al en daarin komt door de 

invoering van de AVG geen verandering. Wat er wel verandert, is de aanmeldprocedure 

Aanmelden kan voortaan uitsluitend via persoonlijke toezending van een e-mailbericht 

aan de eindredactie, zoals ook beschreven in de disclaimer. Telefonische aanmeldin-

gen en aanmeldingen via bijvoorbeeld pastores en bestuursleden worden nu dus niet 

meer gehonoreerd. 

Tenslotte is van belang, dat u zich als abonnee op ieder gewenst moment kunt 

afmelden. Dat kan op de wijze zoals vermeld in de disclaimer, die in iedere nieuwsbrief 

wordt gepubliceerd. Na afmelding worden uw gegevens onmiddellijk uit de database 

verwijderd. 

Eindredactie 



Afscheid Hans van de Poll van project Schuldhulpmaatje 

Voorzitter Hans van Poll heeft gisteravond (donderdag 24 mei 2018) in het 

parochiehuis van de H.H. Petrus- en Pauluskerk in  Middelburg afscheid genomen 

van  het Middelburgse project Schuldhulpmaatje, dat onder zijn bezielende 

leiding begin 2016 werd opgericht. 

 

Tekst en foto: © Peter Vrancken 

 

Hans van Poll is er de man niet naar om zo maar beslissingen te nemen. Dus had hij 

diep nagedacht over zijn positie als voorzitter van het Middelburgse project, toen hij 

aankondigde na vijftien jaar afscheid te nemen van Caritas binnen de H. Maria Parochie 

Walcheren. ,,Dat moet samengaan, loskoppeling was geen optie’’, benadrukte Van Poll 

in zijn slotwoorden. 

Terugblikkend op het project was Van 

Poll tevreden. ,,Ik heb het gevoel, dat 

we een eind zijn opgeschoten. Als ik kijk 

wat we met z’n allen voor elkaar hebben 

gebokst, is dat niet mis. 

Ik vond het een voorrecht om op dit 

terrein bezig te zijn en ook een 

voorrecht om met jullie samen te 

werken’’, voegde hij er aan toe. 

 

De gaande en komende man. Evert Heringa (rechts) overhandigt Hans van Poll een cadeaubon 

voor zijn vele werk voor het project Schuldhulpmaatje. 

Opvolging 

Evert Heringa, ook al van meet af aan betrokken bij het project, volgt Van Poll op en 

mocht de scheidend voorzitter toespreken. Hij roemde met name de enorme toewijding, 

waarmee Hans van Poll van meet af aan zijn werk voor het project verrichtte. Een fraaie 

bos bloemen en een cadeaubon vergezelden de vele woorden van dank. 



Eerste heilige communie voor negen kinderen 

Negen kinderen uit de H. Maria Parochie Walcheren hebben vorige week zondag 

in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen hun eerste heilige communie gedaan. 

 

Het zijn: 

Jayden, Koen, Luvlysha, Piet, Réchnairo, Rojaynairo, Shisurene, Swim en Xaverio. 

De communicantjes staan, samen met pastoor P. de Maat en pastoraal werkster K. van 

de Wiele (bovenste rij) en de twee misdienaars op de onderstaande foto, gemaakt door 

Lidia Thiellier. 

 

 

Foto: Lidia Thiellier 

 

 

 

 

http://katholiekleven.nl/


 

 

 
 

 
  



Duitse pelgrims bezoeken H.H. Petrus- en Pauluskerk 

Op zaterdag 12 mei 2018 heeft een groep van 20 Duitse pelgrimsgangers een 

bezoek gebracht aan de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg. Ze maakten 
een fietstocht van Aken naar Brugge en deden op hun tocht verschillende 
kerken aan. 
 
 
Tekst en foto: Cynthia en Louis Mangold 
 
 
 
Er werd een stukje verteld over de Middelburgse geschiedenis en er was ruimte voor 
een korte dienst en meditatie onder leiding van pastoraal werker Thomas Krieger. 
 
Na een stempel in hun boekje, een kopje koffie of thee en een koekje is de hele 
groep vertrokken naar Vlissingen om met de boot over te steken naar Zeeuws 
Vlaanderen, op weg naar Brugge. 
 
Het was mooi dat de kerk hiervoor geopend kon zijn! 
 

 
 
 

 

Nieuwsbrief H. Maria Parochie 
 

Als eerste met het laatste nieuws! 
 



 

Uitvaartverzorging H. Jobse  0118  46 22 05 

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

 
 

 

 

31 mei rozenkransgebed voor de vrede in het Bisdom Breda 

De bisschoppen en gelovigen bidden in 2018 elke maand in een van de 

bisdommen de rozenkrans met als intentie de vrede in de wereld. Op donderdag 
31 mei wordt de rozenkrans speciaal gebeden in het Bisdom Breda en in het 
bijzonder in Zegge bij de afsluiting van de meimaand. 

,,Met de andere bisschoppen vertrouw ik, verenigd met velen in ons land en overal ter 
wereld, op de kracht van het gebed en op de voorspraak van Maria’’, schrijft bisschop 
Liesen in een brief die is verstuurd aan parochies en pastorale beroepskrachten in het 
bisdom. ,,Van harte roep ik u op om met ons daartoe de rozenkrans te bidden en ons zo 
te verenigen in gebed voor de vrede.’’ 

De afsluiting van de meimaand is het 
Hoogfeest van Sacramentsdag en het 
feest van het Bezoek van de Heilige 
Maagd Maria aan Elisabeth. In Zegge 
wordt om 18.45 uur in de kerk de 
rozenkrans gebeden. 

Daarna wordt de eucharistie gevierd met 
bisschop Liesen als hoofdcelebrant en 
volgt een sacramentsprocessie door het 
dorp. Hiermee wordt de meimaand in 
Zegge afgesloten. 

Bron: nieuwsbrief Bisdom Breda; redactionele bewerking: Peter Vrancken 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Meerdere exposities in toeristenkerk Dishoek 

In de toeristenkerk van Dishoek worden de komende maanden verschillende 

leuke exposities gehouden. 
 
Een overzicht 
 

• 18 tot en met 23 juni expositie van een groepje keramisten, cursisten van 
keramiekatelier ’t Zonnehoekje in Middelburg, openingstijden van 12.00 tot 18.00 
uur; 

• 16 tot en met 21 juli expositie van een groep beeldende kunstenaars uit 
Koudekerke, openingstijden van 11.00 tot 17.00 uur; 

• 30 en 31 augustus alsmede 1 september: in het kader van de Kunstroute 
Koudekerke, expositie van kunst gemaakt door een groepje leerlingen van het 
CSW Midelburg. De openingstijden zijn nog niet bekend. 

 
 



 

 

Nieuw filmpje op katholiekleven.nl: over de unieke 
heiligdomsvaart Maastricht 

Hij vindt slechts één keer in de zeven jaar plaats: de heiligdomsvaart 

Maastricht. Het begon in de vroege middeleeuwen als een pelgrimage naar het 
graf van Sint Servaas. 

,,De eerste keer dat de heiligdomsvaart in de annalen van Maastricht wordt vermeld is 
1391’’, weet Joseph Goumans. Ook dit jaar wordt de heiligdomsvaart gehouden en wel 
van 24 mei tot 3 juni. 

Joseph Goumans is de voorzitter van de Vereniging het Graf van Sint Servaas en hij 
vertelt in een nieuw filmpje op www.katholiekleven.nl hoe dit keer tijdens twee grote 
ommegangen op de beide zondagen tijdens de heiligdomsvaart duizenden deelnemers 
het thema van de heiligdomsvaart uitbeelden. 

Dat thema is in 2018: Doe goed en zie niet om. ,,Het is een geweldig thema,’’ reageert 
Harry Kuijpers van de Broederschap van Sint Servaas. ,,Doe iets en verwacht niks 
terug. Het is een van de mooiste thema’s die we ooit gehad hebben.’’ 

Tijdens de heiligdomsvaart worden de relieken van de heilige Servaas getoond, de 
noodkist en het borstbeeld van Sint Servaas. Die ‘noodkist’ heet zo, omdat hij met name 
in tijden van grote nood door de stad wordt gedragen. De eerste keer was 1409. 

Zo’n lange traditie doorgeven aan nieuwe generaties is een grote verantwoordelijkheid. 
Joseph Goumans: ,,Er wordt altijd gezegd door generaties Maastrichtenaren: onze 
generatie zal het niet kapot laten gaan. Daaraan is gekoppeld de vraag: wat zal de 
volgende generatie doen?’’ 

Met die spannende vraag ging een groep studenten van University College Maastricht 
aan de slag. Ryan Martin Kelly vertelt in het filmpje wat zij vonden. 

Kijk het filmpje op het videokanaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, 
katholiekleven.nl. 

De heiligdomsvaart 2018 vindt plaats van 24 mei t/m 3 juni! Kijk hier voor meer 
informatie en het programma. 

Bron: katholiekleven.nl 

 

 

 

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

 

 

https://www.katholiekleven.nl/unieke-bedevaart-eens-zeven-jaar/
https://www.katholiekleven.nl/unieke-bedevaart-eens-zeven-jaar/
http://www.heiligdomsvaartmaastricht.nl/nl
http://www.heiligdomsvaartmaastricht.nl/nl
http://www.katholiekleven.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Boodschap uit het Vaticaan ter gelegenheid van Ramadan: 
van competitie naar samenwerking! 

De Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog te Rome bracht vrijdag 18 mei 

2018 een boodschap uit ter gelegenheid van de islamitische vastenmaand 
Ramadan en het einde daarvan, Id al-Fitr. 

Tekst en foto: drs. Berry van Oers, Katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog 

De Raad roept in de boodschap christenen en moslims op om van competitie naar 
samenwerking over te stappen. ,,Competitie heeft te vaak de relaties tussen christenen 
en moslims in het verleden gemarkeerd. De negatieve gevolgen zijn duidelijk: jaloezie, 
verwijten en spanningen,’’ schrijft de voorzitter van de Raad, kardinaal Jean-Louis 
Tauran. Hij wijst er op dat deze gevolgen in sommige gevallen hebben geleid tot 
gewelddadige confrontaties, vooral waar religie is geïnstrumentaliseerd, vanwege 
eigenbelang en politieke motieven. ,,Zo’n interreligieuze competitie,” zei kardinaal 
Tauran, “verwoest het beeld van religies en hun volgelingen, en het bevordert de 
opvatting dat religies geen bronnen van vrede zijn, maar van spanning en geweld.’’ 

Om deze concurrentie en confrontatie tegen te gaan, roept de Pauselijke Raad 
christenen en moslims op om de religieuze en morele waarden die ze delen te 
erkennen en hun legitieme verschillen te respecteren om een effectieve samenwerking 
voor het algemeen welzijn tot stand te brengen. Dit bestaat vooral in het helpen van de 
meest behoeftigen, waardoor moslims en christenen ‘een geloofwaardige getuigenis 
kunnen geven van de liefde van de Almachtige voor de hele mensheid’. 

De Pauselijke Raad roept daarom beide gemeenschappen op om samen te werken en 
elkaar te respecteren, om de vrede, relaties en harmonie te bevorderen in de samen-
leving die steeds meer multi-etnisch, multireligieus en multicultureel wordt. De 
Ramadan is op 18 mei begonnen. Id al-Fitr, dat het einde van de Ramadan markeert, is 
dit jaar op 15 juni. De data kunnen per land verschillen afhankelijk van de waarneming 
van de maan. 

De boodschap wordt in Nederland door de landelijke katholieke Contactraad voor 
Interreligieuze Dialoog toegezonden aan moslims in Nederland. Parochianen kunnen de 
boodschap meenemen bij hun bezoek aan hun moslimse buren of aanbieden aan de 
moskee. De boodschappen worden goed ontvangen en helpen bij het opbouwen van 
goede relaties. Ze worden door andersgelovigen vaak gezien als een gebaar, een teken 
van vriendschap en erkenning. In de boodschappen worden terreinen aangegeven 
waarop katholieken en moslims kunnen samenwerken. Op diverse plaatsen in 
Nederland zijn er goede contacten tussen moslims en katholieken. Kardinaal Tauran 
onderstreept het belang van een vruchtbare dialoog die gebaseerd is op wederzijds 
respect en vriendschap. Bij die boodschap, om als goede buren en vrienden samen te 
leven en te werken, sluit de Nederlandse katholieke Contactraad voor Interreligieuze 
Dialoog zich graag aan. 

De Contactraad wenst moslims een goede vastentijd en een vreugdevolle viering 
van het einde van de vasten toe. 



 

 

Uitreiking Four Feedom Awards in Middelburg 

Op woensdag 16 mei 2018 ontving emeritus-bisschop Paride Taban, rooms-

katholiek bisschop in Zuid-Soedan, de Freedom Award van de vrijheid van 
godsdienst. De uitreiking vond plaats in de Nieuwe Kerk te Middelburg tijdens 
een ochtendsessie. 

Bij deze uitreiking waren koning Willem Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix 
aanwezig. In de avond organiseerde de Raad van Kerken van Middelburg een 
bijeenkomst met bisschop Taban, die zowel bisschop Liesen als vicaris Wiertz 
bijwoonden. 

Beiden waren onder de indruk van deze persoon. Bisschop Liesen memoreert twee 
momenten die hem bijzonder geraakt hebben. Toen de gespreksleider vroeg waarom 
bisschop Taban weinig interviews gaf, antwoordde de bisschop: ,,Als ik in een interview 
tien woorden zeg, onthouden de mensen er maar één, en dan het woord wat hem of 
haar het beste uitkomt. Als ik praat met God, hoort Hij ieder woord. Daarom bid ik veel. 
Gebed is belangrijk.’’ Toen bisschop Taban de vraag kreeg waarom hij nooit heeft 
opgegeven, antwoordde hij: ,,Ook Jezus heeft nooit opgegeven.’’ Zowel bisschop 
Liesen als vicaris Wiertz waren onder de indruk van de spiritualiteit van bisschop Taban 
die tegelijk praktisch is en Christus centraal stelt. 

Wat is de Four Freedoms Award? 
Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) was van 1932 tot aan zijn overlijden in 1945 
president van de Verenigde Staten van Amerika. Tijdens zijn presidentschap brak de 
Tweede Wereldoorlog uit. De strijd in de Tweede Wereldoorlog had voor Roosevelt een 
morele dimensie. Op 6 januari 1941, tijdens de jaarlijkse State of the Union-boodschap, 
formuleerde Roosevelt de vier centrale menselijke vrijheden. Het ging om: 

▪ de vrijheid van meningsuiting (Freedom of speech) 
▪ de vrijheid van godsdienst (Freedom of worship) 
▪ de vrijwaring van gebrek (Freedom of want) 
▪ de vrijwaring van vrees (freedom of fear) 

Vanaf 1982 reiken de Roosevelt Foundation in Middelburg en de Franklin and Eleanor 
Roosevelt Foundation in New York jaarlijks de Four Freedoms Award uit aan mensen 
en organisaties die op inspirerende wijze uiting geven aan de Vier Vrijheden door 
Roosevelt geformuleerd. Deze uitreiking vindt afwisselend plaats in Middelburg en New 
York. De familie Roosevelt is afkomstig uit Oud-Vossemeer en heeft derhalve Zeeuwse 
wortels. Sinds 1986 bestaat in Middelburg het Roosevelt Study Center dat onderzoek 
doet naar de Amerikaanse politieke betrekkingen en sinds 2004 het University College 
Roosevelt. Tot de Laureaten voor de Freedom of worship award behoren onder andere 
kardinaal Alfrink (in 1986 uitgereikt aan bisschop Ernst) en de gemeenschap van Taizé 
(2006). 

Bisschop Paride Taban 
De award voor de Vrijheid van Godsdienst is in 2018 aan Bisschop Paride Taban 
toegekend voor zijn levenslange en onbaatzuchtige strijd ten behoeve van vrede en 
vrijheid voor de inwoners van Zuid-Soedan. Bisschop Paride Taban is in 1936 geboren. 
Hij is emeritus-bisschop van Torit (Zuid-Soedan). 



 

 

Hij bestuurde dit bisdom van 1983 tot 2004. Daarvoor was hij hulpbisschop van Juba 
van 1980 tot 1983. Bisschop Taban was tevens de eerste voorzitter van de Raad van 
Kerken in Soedan en werd in 2016 benoemd tot lid van de Nationale Commissie voor 
dialoog. Buiten Soedan heeft hij zich ingezet voor de verzoening in Rwanda. Hij heeft 
internationale verschillende prijzen ontvangen. 

Sinds de jaren ’60 zet hij zich in voor 
vrede zonder daarbij zijn optimisme en 
visie te verliezen. Zijn wijsheid en grote 
respect voor verschillende godsdiensten 
en culturen stellen hem in staat om 
banden te smeden tussen anders 
strijdende groeperingen. Het vredesdorp 
in Kuron is het tastbare bewijs van deze 
buitengewone en effectieve inzet. 

Bisschop Paride Taban blijft zich lokaal, 
nationaal en internationaal inspannen 
voor een beëindiging van het grote 
menselijke leed en een vreedzame 
oplossing van het conflict in Zuid-
Soedan. Met zijn werk houdt hij de hoop 
op vrede levend, niet alleen door het 
woord van God te preken maar door 
ernaar te leven. 

 

Bron: nieuwsbrief Bisdom Breda. Redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 

 

Afscheid Peter en Elly Schraa 

De laatste jaren is er in ons land bij het Leger des Heils een groeiend tekort aan 

korpsofficieren ontstaan. Deze nood gaat ons allen aan. Er wordt gezocht naar 
oplossingen. Sommige korpsofficieren leiden twee korpsen, gepensioneerde officieren 
blijven langer werken, enzovoort.  

Majoor Kees Bijl heeft aangegeven na zijn pensionering nog een aantal jaren als actief 
korpsofficier te willen dienen, samen met zijn vrouw. Een en ander is voor de 
Legerleiding aanleiding geweest om ons te verzoeken een nieuwe aanstelling te willen 
aanvaarden, en wel als korpsofficieren van korps Enschede met een dienstencentrum 
in Winterswijk. Deze aanstelling hebben we aanvaard. 

Op dinsdag 12 juni zullen we naar Enschede verhuizen. De majoors Kees en Christine 
Bijl zullen worden aangesteld als korpsofficieren van korps Walcheren, majoor Christine 
Bijl full time en majoor Kees Bijl drie dagen per week. 

We nodigen u hartelijk uit voor onze afscheidsdienst en/of afscheidsreceptie op zondag 
10 juni in het korpsgebouw van het Leger des Heils aan Het Zwin 1 in Middelburg 
(Stromenwijk). De aanvang van de afscheidsdienst is: 15.00 uur. De afscheidsreceptie 
begint om ongeveer 16.30 uur. 

Met hartelijke groet,  

majoors Peter en Elly Schraa. 

 



 

 

 
 

 
■ 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. Meer nieuws over dit evenement leest u in onze volgende 
nieuwsbrief. 

 
■ Zondag 17 juni (10.00 uur) 

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

 
■ Zondag 17 juni (15.00 uur) 

Afscheidsdienst majoors Peter en Elly Schraa in het korpsgebouw aan het Zwin in 
Middelburg. Aansluitend afscheidsreceptie. 

 
■ Maandag 18 tot en met vrijdag 23 juni (12.00 – 18.00 uur) 

Expositie in de toeristenkerk van Dishoek van een groepje keramisten, cursisten van 
keramiekatelier ’t Zonnehoekje in Middelburg. 

 
■ Zondag 1 juli (10.00 uur) 

Vandaag viert de Toeristenkerk Vrouwenpolder het 60-jarig bestaan met een bijzondere 
viering. Monseigneur Liesen zal voorgaan in deze feestelijke eucharistieviering. 

 
■ Maandag 16 tot en met vrijdag 21 juli (11.00 – 17.00 uur) 

Expositie in de toeristenkerk van Dishoek van een groep beeldende kunstenaars uit 
Koudekerke. 

 
■ Zondag 22 juli (10.00 uur) 

Leo Fijen (KRO-coryfee) gaat vandaag voor in de woord- en communieviering in de 
toeristenkerk van Vrouwenpolder aan de Fort den Haackweg. 

 
■ Donderdag 30, vrijdag 31augustus en zaterdag 1 september 

In het kader van de Kunstroute Koudekerke is er in de toeristenkerk van Dishoek een 
expositie van kunst, gemaakt door een groepje leerlingen van het CSW Middelburg. De 
openingstijden nog niet bekend. 

 

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

 
 

 
Hoe goed je je voelt, 

bepaal je zelf!!

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, die zich daarvoor hebben aangemeld. Kent u mensen die de 
nieuwsbrief niet hebben ontvangen, maar hem wel graag willen ontvangen? Aanmelden kan door 
persoonlijk 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 agenda-
bericht 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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