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Toeristenkerk Vrouwenpolder viert zestigste toeristenseizoen 
met bisschop Liesen 
 

Al sinds kort na het einde van de tweede wereldoorlog komen drommen 

toeristen uit Nederland, België én Duitsland naar de Zeeuwse kust om hun 
vakantie te vieren. In het prachtige Zeeuwse land genieten ze er van de weidse 
uitzichten, de zee en het strand en de cultuur van de Zeeuwse eilanden. En velen 
nemen er ook hun momenten van bezinning door bijvoorbeeld een van de kerken 
te bezoeken. 
 
 
Tekst: Frank Mol 
 
 
 
In Domburg, Zoutelande, Haamstede, Cadzand, Dishoek en Vrouwenpolder kan dat 
bijvoorbeeld in de speciale Toeristenkerken. In de toeristenkerk van Vrouwenpolder 
gebeurt dat dit jaar voor het 60e toeristenseizoen en dat vieren ze in hun bijzondere 
strandkerk. Want de strandkerk van Vrouwenpolder lijkt van buiten in haast niets op een 
kerkgebouw. Een houten barak naast een groot parkeerterrein in een natuurgebied van 
de Domeinen verraadt niet meteen een Godshuis achter de voordeur. Toch hangt er 
een kruis boven die voordeur en hangt er een plaat met de aanduiding R.K. Strandkerk 
op de achterzijde, zichtbaar vanaf de doorgaande weg tussen Haamstede en 
Middelburg. 
 
Wie echter naar binnen gaat ontdekt dat er wel degelijk sprake is van een kerk. Er staat 
een altaar, er hangt een statie en branden kaarsen en er is een orgel waarop gespeeld 
wordt. Aan de voet van de duinen, in een natuurgebied, in deze schuur worden iedere 
zondag van Hemelvaart tot half september katholieke eucharistievieringen of woord- en 
communiediensten gehouden en dat al 60 jaar. En heel veel van de toeristen komen er 
ieder jaar weer graag naar terug. 
 

Lees verder op pagina 2 



 

Bij de start van de kerk in 1958 was het ook al zo druk met toeristen. Katholieken 
kerkten toen nog in Veere maar dat kerkje was relatief klein en kon de vele toeristen 
niet verwerken. Er werd besloten óók in Vrouwenpolder, letterlijk in het veld, vieringen 
te houden. 
 
Bijzondere verbondenheid 
Met beperkte middelen werd de 
eredienst gehouden en het was er druk. 
Er kwam een tent, maar die wil nog wel 
eens omwaaien en dus werd in 1966 de 
houten barak gebouwd en die is er nog 
steeds. Een bijzondere plek want in al 
zijn beperkingen levert het kerkgemeen-
schap zijn met mensen die je wel kent 
en nog meer mensen die je niet kent en 
niet iedere week ziet toch een 
bijzondere verbondenheid. 
 

 
 Foto: © Peter Vrancken 

 
De atmosfeer in de kerk is dan ook erg bijzonder, vriendelijk en hartelijk. De deuren 
gaan open voor een ieder die samen op zondagochtend de nabijheid van God de Vader 
zoekt in het midden van Zijn schepping. Soms begeleidt door het geluid van de vele 
vogels die rond en op het dak van de kerk huizen. 
 

 
Het altaar in de toeristenkerk.              Foto: © Peter Vrancken 

 
Door de jaren heen hebben velen zich bekommerd om de ontwikkeling en het 
onderhoud van de Strandkerk Vrouwenpolder: allereerst heel veel vrijwilligers die de 
kerk onderhielden, voorzien van bloemen en de bezoekers ontvangen. De vele 
voorgangers, paters, pastoors en pastoraal werkers van dichtbij maar die soms ook van 
heel veraf afreizen om voor te gaan in de vieringen. 



 

En de toeristen die deelnamen aan de vieringen, hun lied en leed deelden maar ook 
vaak met zeer gulle hand een financiële bijdrage aan de instandhouding leveren. 
 
Jubileumviering  
Om te vieren dat deze plaats ook in deze tijd nog steeds vol leven zit viert de werkgroep 
Toeristenkerk Het zestigste seizen met een speciale jubileumviering op zondag 1 juli 
2018 (vanaf 10 uur) en zoals inmiddels de traditie is zal de bisschop van Breda hierin 
voorgaan. 
 
Bij het veertig jarig bestaan was dat monseigneur Tiny Muskens, tien jaar geleden 
monseigneur Hans van den Hende en dit jaar zal monseigneur Jan Liesen voorgaan. 
Eerder was ook al bisschop Huub Ernst celebrant in Vrouwenpolder. Het koor L’Esprit 
zal de dienst muzikaal begeleiden. Daarnaast wordt de historie van de kerk in een 
tentoonstelling weergegeven, wordt een speciaal voor het jubileum gemaakt schilderij 
van Onze Lieve Vrouw van de Polder onthuld en is er een feestelijke nazit voor alle 
aanwezigen. 
 
In de Toeristenkerk Vrouwenpolder is immers iedereen altijd van harte 
welkom!! 
 
 
Betaald parkeren 
Bij de toeristenkerk is voldoende parkeergelegenheid. Maar let op: hier geldt betaald 
parkeren! 
 

 
De pastores die voorgingen in de bijzondere eucharistieviering ter gelegenheid van het halve 
eeuwfeest van de toeristenkerk in Vrouwenpolder. V.l.n.r. pastoor W. Vervaet, pastoor drs. 
P. de Maat, monseigneur dr. H.J. van den Hende, pastoor A. Damen en pater O. van 
Tichelhoven 

Foto: © Peter Vrancken 
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Inspraakavond over vrijwilligersbeleid 

Op donderdagavond 28 juni organiseert het parochiebestuur voor alle 

vrijwilligers binnen de H. Maria Parochie Walcheren vanaf 19.00 uur in  de 
pastorie aan de Singel in Vlissingen een inspraakavond over het concept 
beleidsplan vrijwilligers. 

 
Enige tijd geleden heeft het parochiebestuur u een eerste concept toegestuurd van 
het beleidsplan vrijwilligers. Daarbij kreeg u de uitnodiging om uw commentaar te 
geven. Gelukkig heeft een aanzienlijk aantal van u daarvan gebruik gemaakt. Uw 
adviezen, correcties en aanbevelingen waren zeer waardevol en erg welkom. 
Hartelijk dank daarvoor. 
 
Al die adviezen zijn door het parochiebestuur besproken en vastgesteld op 6 juni 
2018. Daarna hebben alle inzenders persoonlijk antwoord gekregen op hun 
inzending. 
 
Het parochiebestuur vindt dit beleidsstuk zo belangrijk, dat u allen eenmalig de 
gelegenheid krijgt om gebruik te maken van de inspreekavond op donderdag 28 
juni 2018 om 19.00 uur op de pastorie te Vlissingen. (Singel 106, Vlissingen). Het 
is de bedoeling, dat nog niet eerder ingebrachte suggesties en adviezen hier de 
ruimte krijgen. 
 
Na deze inspreekavond zal het parochiebestuur in augustus de suggesties 
verwerken en het plan definitief maken. Daarna ontvangen alle vrijwilligers een 
(meestal digitaal) exemplaar. 
 
Tijdpad 
- 15 juni: toezending bijgesteld concept aan alle coördinatoren van alle 

werkgroepen; 
- vanaf 15 juni: coördinatoren werkgroepen verspreiden het concept onder hun 

eigen groep; 
- coördinatoren wijzen hun leden op de inspreekavond van 28 juni; 
- donderdag 28 juni: om 19.00 uur inspreekavond op het bijgestelde concept 

beleidsplan vrijwilligers, pastorie Vlissingen; 
- augustus: parochiebestuur verwerkt suggesties van 28 juni en stelt 

beleidsplan vast; 
- september: verspreiding van definitieve beleidsplan vrijwilligers onder alle 

vrijwilligers (liefst digitaal). 
 
Heeft u nog vragen? Kom er mee voor de dag en mail ze naar: 
 

secretaris@rkwalcheren.nl 
 
Wilt u deze avond bijwonen? Meld u dan aan via de coördinator van de 
werkgroep of bij diens afwezigheid via bovenstaand e-mailadres! 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 

mailto:secretaris@rkwalcheren.nl
mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

Zondag Zeezondag 

Komende zondag, 24 juni, is het Zeezondag. U las er over in de nieuwsbrief 

van vorige week. In dat artikel noemden we met name Mission to Seafarers die 
zich in Vlissingen-Oost zeer verdienstelijk maakt voor zeevarenden. 

Naast Mission to Seafarers bestaat er ook de Stichting Pastoraat Werkers Overzee 
(SPWO). Deze stichting is actief voor wil zijn diensten aanbieden aan medewerkers 
van waterbouw-, aannemers- en constructiebedrijven op werklocatie in het 
buitenland. Het is een internationale wereld met Oekraïners, Filippijnen, Russen en 
Nederlanders. 

De Stichting heeft een vaste pastor in 
dienst: dominee Stefan Franke uit 
Zeeland. 

René Heinrichs (foto), aalmoezenier 
b.d. en pastor in de toeristenkerk in 
Dishoek, is onbezoldigd bestuurslid 
namens de Rooms Katholieke Kerk bij 
deze stichting. 

 

Meer weten? Bezoek eens de website van de SPWO: www.spwo.nl 

 

Uitvaartverzorging H. Jobse  0118  46 22 05 

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

http://www.spwo.nl/


 

Bijzonder openluchtspel over het leven van de Heilige zr. 
Marie Adolphine 
 

Op zondag 8 juli 2018 viert de Kerk in het bisdom Breda het feest van de heilige zuster 
Marie Adolphine. Bisschop Liesen zal om 10.30 uur hoofdcelebrant zijn van de 
eucharistieviering in de H. Gertrudiskerk te Ossendrecht. De viering van het feest heeft 
dit jaar een speciaal karakter. 

Veertig jaar geleden is op het sportveld van Ossendrecht het openluchtspel ‘Ik ben uw 
brandhout’ van Louis Lockefeer opgevoerd. Dit spel was toen een groot succes. 
Daarom heeft de Stichting Zuster Marie Adolphine het initiatief genomen om op een 
eigentijdse wijze en met aangepaste teksten dit spel weer op te voeren. 

Met de opvoering van dit openluchtspel vraagt de stichting aandacht voor de velen die 
vandaag de dag vanwege hun geloof vervolgd en gedood worden. De titel van de 
hedendaagse opvoering luidt: ‘Een verre bestemming.’ Het stuk is drie keer te zien. Op 
zaterdagmiddag 7 juli om 14.30 uur en 19.00 uur en op zondagmiddag om 14.30 uur. 
Steeds in de tuin van de pastorie en met medewerking van gospelkoor ‘Real Power’. 

Iedereen is van harte welkom, laat de organisatie weten. 

Het feest van de heilige zuster Marie Adolphine op zondag 8 juli begint om 9.00 uur met 
een stille gebedstocht vanaf de Adolphinekapel. Deze voert langs de Berghoeve, waar 
een moment stil gestaan wordt bij het leven en de inspiratie van de heilige Marie-
Adolphine. De Berghoeve ligt even buiten de bebouwde kom van het dorp. Ten tijde van 
Marie-Adolphine leefden daar de zusters franciscanessen van Oudenbosch. Marie-
Adolphine ging bij hen naar school. Om 10.00 uur trekt de processie door Ossendrecht 
waarna om 10.30 uur de eucharistieviering begint die bisschop Liesen celebreert. Na de 
viering bestaat de mogelijkheid elkaar te ontmoeten in de tuin van de pastorie. 

Zuster Marie Adolphine is op 3 maart 
1866 in Ossendrecht geboren. Op 18-
jarige leeftijd vertrok zij naar Antwerpen 
om in het huishouden te gaan werken. 
Daar ontlook haar roeping tot het 
kloosterleven en op 19 maart 1893 
begon ze haar proeftijd. In 1998 deed ze 
haar eeuwige professie en in 1899 
vertrok ze met zes medezusters naar de 
missie in China. 

In China werkte ze in een weeshuis. 
Tijdens de Boxeropstand worden zuster 
Marie-Adolphine en haar zes medezus-
ters op 9 juli 1900 vermoord. In 1946 
werd ze zalig en in 2000 heilig 
verklaard. 

 
 
Foto van relieken. In oktober 2017 
bezocht een delegatie uit Ossendrecht 
plekken in China die verbonden zijn met 
het leven van de heilige zuster Marie 
Adolphine. 

Foto: Stichting Zuster Marie Adolphine 
 
Bron: nieuwsbrief Bisdom Breda 
 

http://www.zustermarieadolphine.nl/home


 

 

 

 
 

 

Nieuws uit het parochiebestuur 

Vacatures 

Op het pastorale vlak hebben we momenteel 2 vacatures en een langdurig zieke. Er blijft 

noodgedwongen werk liggen, helaas. De bedoeling is om beide vacatures tot 1 vacature terug 

te brengen en daar een fulltime aanstelling van te maken. Hopelijk gaan we sollicitanten vinden. 

De ziekte van pastor Mangnus zal niet op hele korte termijn voorbij zijn. We kunnen haar enkel 

van harte een spoedig en volledig herstel toewensen. 

Het parochiebestuur zoekt een coördinator, die het vrijwilligersbeleid wil gaan begeleiden en 

uitvoeren in samenspraak met een bestuurslid van het parochiebestuur. We zoeken iemand 

met ervaring in HRM, communicatie en/of personeelsbeleid. 

Wilt u eens binnen uw eigen netwerk kijken of er mogelijke kandidaten bij zijn? We komen 

graag met hen in contact via de vicevoorzitter van het parochiebestuur of de secretaris. 

Jubileum 

Op 1 juli viert de toeristenkerk Vrouwenpolder haar 60 jarig bestaan. De bisschop zal voorgaan 

in de eucharistieviering en na afloop is er een hapje en drankje voor iedereen. Uiteraard zal ook 

het parochiebestuur daar vertegenwoordigd zijn. We feliciteren de werkgroep met hun jubileum. 

Herinrichting OLV kerk 

Over de herontwikkeling van de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen is momenteel weinig te 

melden. Met bisschop mgr. Jan Liesen, de projectontwikkelaar en de gemeente vindt regelmatig 

overleg plaats. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 



 

 

 
 
 
 
 
 

Onafhankelijk burgeradviseur is benieuwd naar ervaringen 
met Porthos 
 

De onafhankelijk burgeradviseur hoort graag de ervaringen van inwoners van 

de gemeente Middelburg met Porthos, de Wmo en Jeugdzorg. De gemeente wil 
heel graag leren van de ervaringen en de burgeradviseur wil als onafhankelijke 
partij de ervaringen noteren en deze anoniem delen met de gemeente Middelburg.  
 
Leren van uw ervaringen, zodat we het beter kunnen gaan doen. Dat is de reden 
waarom de gemeente Middelburg zo graag uw verhaal wil horen. We denken alleen dat 
niet iedereen het makkelijk vindt om ze te delen. We hopen dat het voor inwoners 
makkelijker is ze te delen met de onafhankelijke burgeradviseur. 
 
Omdat de burgeradviseur ook heel graag wil dat de échte verhalen helpen bij het 
verbeteren van de werkwijze van Porthos is hij bereid om deze gesprekken met 
inwoners voor de gemeente te voeren. Heeft u ervaringen? Dan kunt u contact 
opnemen met de Onafhankelijk Burgeradviseur via het telefoonnummer: 06 54 96 43 
52. 
 

Bron: persbericht gemeente Middelburg 



 

 
 

 

 

 

 

 

Het programma van de Maria Ommegang 2018 

• Op vrijdagavond 22 juni is er in de Gertrudiskerk van 19.00 uur tot 22.00 uur een 
NightFever. Mensen steken een kaarsje op, bidden kort en luisteren naar 
sfeervolle muziek. 

▪ Op zaterdag 23 juni, op de vooravond van de Maria Ommegang, vindt in de 
Gertrudiskerk een vesper plaats met muzikale verzorging door de Lieve 
Vrouwecantorij. 

▪ Op zondag 24 juni begint de dag om 10.00 uur met de eucharistieviering in de 
Gertrudiskerk. Vicaris Paul Verbeek is hoofdcelebrant. Diaken Jan Foesenek 
verleent diaconale assistentie. De Hortus Musicus Religiosus zingt de 
Krönungsmesse van Mozart. 

▪ Om 15.00 uur vertrekt de Ommegang vanuit het Markiezenhof. Ruim 800 
deelnemers verbeelden op allerlei manieren episodes uit de geschiedenis van 
Bergen op Zoom en fragmenten uit het Oude en Nieuwe Testament. Een 
processie met het Mariabeeld sluit de Ommegang af. 

▪ De Maria Ommegang wordt om 17.00 uur afgesloten met een gebedsdienst. 
Hierbij zal bisschop Liesen aanwezig zijn. 

 
De Maria Ommegang is een dankstoet voor Maria, omdat Bergen op Zoom 
gedurende de Tweede Wereldoorlog grotendeels gespaard is gebleven. Ze trekt 
jaarlijks door de binnenstad van Bergen op Zoom. 



 

 

Eindverslag ‘presynode’ beschikbaar in het Nederlands 

Het eindverslag van de ‘presynode’ over het thema ‘jongeren, het geloof en de 

onderscheiding van de roeping’ is nu beschikbaar in het Nederlands. Eerder 
presenteerde Danny Hakvoort, de deelnemer namens Nederland aan deze 
bijeenkomst, al de Engelse versie van het verslag.  

Jongeren uit de hele wereld waren van 19 tot 24 maart op uitnodiging van het Vaticaan 
in Rome bij elkaar om mee te denken in voorbereiding op de Gewone Algemene 
Bisschoppensynode die in oktober over hetzelfde thema wordt gehouden. 

Een week praten en schrijven en communiceren met jongeren via social media 
resulteerde in een eindverslag. Dit verslag hebben de jongeren op Palmzondag 25 
maart overhandigd aan Paus Franciscus. Het document is bedoeld als input voor de 
synode die wordt gehouden in oktober. 

De jongeren vragen in het document aandacht voor hun persoonlijke leefwereld, 
ervaringen en gedachten en roepen op tot een ‘creatieve Kerk’: “Een Kerk die open en 
transparant in de wereld wil staan vanuit haar geloof in Christus.” 

Danny Hakvoort overhandigde woensdag 29 maart het eindverslag aan mgr. Mutsaerts, 
portefeuillehouder jeugd en jongeren namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie. 
Hij deed dit met de woorden die hij mee kreeg toen hij naar de presynode vertrok: 
”Hoop heeft twee dochters: ongenoegen en moed. Ongenoegen om hoe de dingen 
gaan, moed om de dingen beter te maken dan ze zijn.” (Augustinus). 

Lees hier meer berichten over de synode. 

Lees hier de Nederlandse vertaling van het eindverslag.  

 
Bron:  RKKerk.nl 
 
 
 

 

 

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

 
 
 

https://www.rkkerk.nl/danny-hakvoort-presenteert-eindverslag-presynode
https://www.rkkerk.nl/dossiers/dossier-jongerensynode/
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2018/06/Eindverslag-pre-synodale-vergadering-jongeren-maart-2018.pdf


 

 

Bisschop mgr. Jan Liesen ging voor in Dishoek 

De viering met de bisschop als celebrant werd afgelopen zondag, ondanks het 

mindere weer, toch redelijk bezocht in de toeristenkerk in Dishoek. Ook door vele 
toeristen. Door regen en de lage temperatuur zaten alle kerkgangers beschut 
onder het afdak. 
 
 
 
Het Gregoriaans Mannenkoor Caecilia 
uit Heinkenszand luisterde de viering op 
met Gregoriaanse zang. De bisschop 
sprak een warm, rakend en inspirerend 
woord over geduld en tijd van God. 
 
 
Het was, kortom, fijn, gezellig en 
goed om zo samen aanwezig te zijn 
bij God. 
 

 
Foto: © Peter Vrancken 

 
 

 
Het Gregoriaans Mannenkoor Caecilia uit Heinkenszand.        Foto: Ben Cloet



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
■ 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. 

 
■ Zaterdag 23 juni (16.00 – 17.15 uur) 

Een Noors fanfarecorps geeft een concert in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in 
Middelburg. 

 
■ Donderdag 28 juni (19.00 uur) 

Inspraakavond voor alle vrijwilligers van de H. Maria Parochie Walcheren over het 
vrijwilligersbeleidsplan. U leest er meer over elders in deze nieuwsbrief. 

 
■ 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. U leest 
er meer over elders in deze nieuwsbrief. 

 
■ 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 31 augustus alsmede 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/ 
 
 
 

 
Het vertrouwen van anderen, 

win je alleen door hen te vertrouwen!!

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 
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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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