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Cadeau voor scheidend pastoor Paul de Maat 

Overweegt u pastoor Paul de Maat een cadeau te geven bij zijn uittreden als 

pastoor van de H. Maria Parochie Walcheren? Het is de uitdrukkelijke wens van 
pastoor Paul de Maat om alle giften te doneren aan het volgende doel: 

Laten we samen eens extra hulp bieden aan medische zusters in Zuid Jordanië. De 
Stichting Steun Heilig Land (Oldenzaal) vestigt onze aandacht op deze nood. Zij 
doet dit in nauwe samenwerking met de R.K. Hulp- en Ontwikkelingsorganisatie voor 
het Midden Oosten met vestigingen in Beiroet, Jeruzalem en Aman. 

De ‘Combonu Missionary Sisters’ hebben een ziekenhuis in het armste deel van 
Kerak, waar zij niet alleen aan de oorspronkelijke bewoners van de regio medische 
zorg verlenen, maar nu ook aan vele vluchtelingen (met name uit Syrië). Om die zorg 
te kunnen geven moet onder andere een van de anesthesiemachines (voor de 
narcose, de verdoving dus) vervangen worden. 

U kunt dit doen door uw gift te storten op het volgende rekeningnummer: 

NL16 ABNA 0231 9007 91 

ten name van H. Maria Parochie Walcheren onder vermelding van: afscheid 
pastoor Paul de Maat. 

Meer weten over de Stichting Steun Heilig Land? Kijk dan op de website:  

https://www.heilig-land.nl/ 

 

https://www.heilig-land.nl/


 

Vier jaar geleden……… 

Schreven we in deze nieuwsbrief nagenoeg als eerste over Yezidi’s. Bijna 

niemand die tot dat moment over deze bevolkingsgroep had gehoord. Begin 
augustus 2014 namen militanten van Islamitische Staat (IS) de regio Sinjar in 
Irak in en voerden een massaslachting uit. 

Tekst: Peter Vrancken 

Duizenden Yezidi’s kwamen daarbij om het leven en tienduizenden, waaronder heel 
veel kinderen, sloegen op de vlucht, de berg Sinjar op en kwamen daar vervolgens 
langdurig vast te zitten. Temperaturen tot 50 graden Celsius moesten getrotseerd 
worden. Alleen per helikopter konden schaarse hulpgoederen worden overgebracht. 
Voor ongeveer 40.000 vluchtelingen! De enorme hitte zorgde voor uitdroging. Het 
aantal slachtoffers liep snel op. 

Vorige week vrijdagavond was er in Arnhem, een indrukwekkende herdenking van 
deze vreselijke gebeurtenis. Ook op andere plaatsen in Europa werd stil gestaan bij 
dit verschrikkelijke drama. 

Op het Gele Rijdersplein in de Gelderse hoofdstad werden kaarsjes gebrand en 
bloemen gelegd. Op de straatstenen werd 3 augustus 2014 geschreven door Yezidi’s 
die afkomstig waren uit geheel Nederland om gezamenlijk te rouwen om de vele 
verloren kennissen en familieleden. 

De herdenking mondde in Arnhem uit in een indrukwekkend moment van stilte 
om al die vermoorde Yezidi’s te herdenken. 

 

 

 

 

Lezers schrijven 

De parkeerproblemen van de kerkgangers zijn wel serieus te nemen, dat er redelijk 
wat in de parkeermeter moet worden gedaan, dit, als de mis om 19.00 u  een 
aanvang neemt. 
 
Wilt u ook eens de mogelijkheid bekijken en overleggen om in plaats van 19.00 uur 
de mis om 20.00 uur te beginnen? In dit geval zou men maar voor ca. 30 minuten 
moeten betalen in plaats van 1,5 uur. Men kan best in de omgeving van de kerk 
parkeren, de parkeerplaatsen bij de Abdij. Men hoeft daarvoor niet persé naar het 
Damplein uit te wijken, en dit is een stuk dichterbij. 
 
Dit is een gedachte die ik eens naar voren wil brengen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Carlos D’hert 



 

E-bike en kazuifel van pastoor Fons Burm gestolen 

Hij plaatste ‘even’ zijn e-bike bij de bibliotheek van Roosendaal. Toen hij vijf 

minuutjes later terug kwam, was zijn elektronische fiets gestolen. 

Tekst: Peter Vrancken 

Extra pijnlijk was, dat in de tas van zijn fiets een kazuifel zat, met een voor pastoor 
Fons Burm grote emotionele waarde. Hij kocht het immers een kwart eeuw geleden 
in Burkina Fasso, waar zijn broer toen werkzaam was. Het is een wit, katoenen 
gewaad met allerlei geborduurde symbolen met een verwijzing naar Psalm 42. 

Roosendaler Cees Verstraeten plaatste afgelopen zondag, toen hij de diefstal las bij 
omroep Brabant, direct een oproep op Facebook: 

Wie o Wie heeft er het lef gehad om de e-bike van Pastoor Burm te stelen? En is er 
vervolgens met zijn dierbare geborduurde priestergewaad vandoor gegaan? Wilt u, 
indien u hem vindt, met of zonder fiets afgeven bij de Sint Josephkerk te 
Roosendaal? Daar het priestergewaad een dierbare herinnering is. 

Pastoor Fons Burm, een studiegenoot trouwens van ‘onze’ pastoor Paul de 
Maat, is geen onbekende in Zeeland. Hij ging in het verleden regelmatig voor in 
eucharistievieringen in de toeristenkerk St. Catharina in Zoutelande. 

 

Caritascollecten in augustus 

In Middelburg is afgelopen weekend gecollecteerd voor de voedselbank. Deze 

collecte leverde € 122,82 op. In Vlissingen was de collecte bestemd voor het 
Noodfonds aldaar en leverde € 115,62 op. Zoals in eerdere nieuwsbrieven te lezen: 
twee hele goede lokale doelen! De collecte-opbrengst van Zorgcentrum ter Reede is 
nog niet bekend. 
  
Alle gulle gevers, hartelijk dank. 
 
 

Bij nader inzien 

In onze nieuwsbrief van vorige week besteedden we aandacht aan de ‘exhortatie 

Gaudete et exultate’. 

Rens Kollaard, een trouwe lezeres uit Middelburg, vroeg zich af ,,wat een exhortatie’’ 
is. Een terechte vraag die we eigenlijk hadden kunnen voorkomen door al in het 
artikel aan te geven, dat het om een ‘pauselijke brief’ ging. 

Dank voor de reactie en de exhortatie is nu verklaard! 
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Bisschop Liesen: ,, je kinderen vertrouwd maken met 
bidden is kostbaar’’ 
 

Ruim dertig kinderen en ongeveer even zoveel volwassenen gingen tijdens 

de diocesane Gezinsdag op 7 juli in op het thema ‘Geen grotere liefde’. 
Het zijn de woorden uit Johannes (15, 13): ,,Geen grotere liefde kan iemand 
hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.’’ De dag begon met 
een eucharistieviering. Aansluitend sprak bisschop Liesen vanuit het thema 
over de dood en verrijzenis van Jezus. De bisschop legde een lijn met de drie 
thema’s uit zijn 
 
pastorale brief (Wordt andere mensen, met een nieuwe visie, maart 2017).  

,,Wat kun je doen, anno 2018, om uit de verrijzenis te leven?’’ vroeg de bisschop de 
aanwezigen. In vraag-en-antwoord met de deelnemers antwoordde de bisschop: 
,,Het eerste is iets van de binnenkant. En dat is dat je tijd neemt om stil te zijn en te 
bidden. Dat je vanuit je hart contact zoekt met God en ontdekt, dat nog voordat je tijd 
neemt om stil te zijn God al naar ons zoekt. Dat is de realiteit. Hij wacht erop. Hij kijkt 
er naar uit. Hoe doe je dat? Hoe maak je in je gezin tijd om stil te zijn en te bidden? 
Je kinderen vertrouwd maken met bidden is een geweldig kostbaar iets wat je hen 
als ouder mee kunt geven. En onderschat kinderen niet. Ook al kennen ze veel 
formules en dingen niet, ze zien wat je doet. En willen dat meedoen. Als het voor jou 
belangrijk is, dan is dat voor hen ook.’’ 
 
,,Het tweede is: weet wat je in huis haalt. Dan gaat het over wat je toelaat in je leven, 
zowel materieel als geestelijk. Als je in deze wereld leeft met wat deze wereld 
aanbiedt, dan word je als deze wereld. Weet wat je in huis haalt, zoek iets wat bij 
Jezus past, wat bij jullie past en wat je helpt. Dan heb je iets in huis waarop je je oog 
kunt laten rusten en wat je vanzelf bij Hem brengt.’’ Veel katholieke gezinnen hadden 
vroeger een Heilig Hartbeeld in huis, vertelde de bisschop, en ook nu kun je als gezin 
geloof letterlijk een plek geven in je huis. Bisschop Liesen: ,,Wat je in huis haalt is 
ook het geestelijke. Wat laat je in jouw leven toe? Waar voed je je mee? Wat lees je 
en welk programma op televisie of internet bekijk je? Dat zijn de dingen waar je over 
moet nadenken van te voren.’’ 
 
De derde stap is ontmoeting, vertelde de bisschop: ,,Treed naar buiten en zorg dat je 
de mensen die je tegenkomt ook echt ontmoet. In de ontmoeting met de ander, juist 
vaak ook met niet-gelovigen, kun je groeien, kun je beleven dat je niet alleen bent, 
dat Christus er is, die bij je is, dat Hij je woorden in de mond legt. 
 
Zorg dat als je naar buiten gaat, dat je er helemaal bent, dat je er durft te zijn en 
mensen kunt ontmoeten op die manier. En dat je iets in je woorden en in je houding 
en in de dingen die je wel of niet zegt, laat doorklinken, laat doorschemeren van 
Jezus. Want Hij is er. Hij leeft. Hij is bij je. Je zult verrast zijn hoezeer mensen dat 
waarderen en eigenlijk nodig hebben. Dat iemand hen niet ontmoet om te praten 
over de nieuwste telefoon die uit is, maar oprecht en eerlijk wil weten wie zij zijn en 
waar ze staan.’’ 
 
▪ Zie ook op de website van het Sint Franciscuscentrum 

 
Bron:  rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

https://www.bisdomvanbreda.nl/wp-content/uploads/2017/03/2017-03-02_021-22-2017_Pastorale_brief_Mgr_Liesen.pdf
https://sintfranciscuscentrum.nl/gezinspastoraat/een-feestelijke-gezinsdag-%E2%80%98geen-grotere-liefde%E2%80%99
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Lezersservice 

Zoekt u een oude nieuwsbrief of een oude publicatie? Onze redactie helpt u 

graag. 

Stuur een e-mailbericht en geef daarin aan welke nieuwsbrief of nieuwsartikel u wilt 

ontvangen. Wij gaan er voor zorgen. 

Voor foto’s kunnen, vanwege eventueel daarop rustende auteursrechten, vergoedingen 

worden gevraagd. Deze dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Informeer daarom 

eerst even bij onze redactie en noem daarbij de foto en de bijbehorende publicatie-

datum. 

E-mailadressen 

Af en toe ontvangen wij e-mails en telefoontjes met de vraag om een bij ons bekend e-

mailadres te verstrekken. Op grond van de  (AVG), de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming, die sinds 25 mei 2018 van kracht is, kunnen wij deze 

verzoeken niet honoreren. 



 

Feest en fietsen met Maria 

In de jaargang van een parochie zijn de kerkelijke feesten altijd hoogtepunten. 

We kennen ze: Kerstmis, Pasen, Pinksteren. Maar er zijn natuurlijk nog meer 
gedenkdagen. Eén ervan valt op 15 augustus. Ik bedoel niet direct ‘half oest’, 
hoewel dat (vroeger) in het leven van mensen een bijzondere dag was. Nee, ik 
bedoel natuurlijk het feest van Heilige Maria Hemelvaart of Onze Lieve Vrouw ten 
Hemelopneming. 

Tekst: Marc Moens en Leo Ducheine 

 

Tot voor een aantal jaren een 
hoogfeestdag, die als zondag gevierd 
werd en een vrije dag voor iedereen 
betekende. In andere landen hebben ze 
hem nog steeds in ere gehouden! Bij 
ons vieren we het nu in een weekend. 

 

De vroegere parochie Aardenburg had 
de eerste omschrijving als naam. De 
parochie Eede droeg de tweede naam. 
Sinds enkele jaren vormen we samen 
één parochie(kern). Daarom vieren we 
samen het feest van Onze Lieve Vrouw 
Hemelvaart. Dat gebeurt dit jaar in het 
weekend van 18 en 19 augustus. En we 
maken er samen een bijzonder feest 
van. 

 

 

Op zaterdag 18 augustus vieren we om 19.00 uur de eucharistie in de openlucht. Het 
Pastoor Willy Martensplein in Aardenburg wordt weer compleet ingericht als openlucht-
kerk. Een bijzondere plek, want in 1604 werd het katholieken verboden om te kerken. 
Pas tweehonderd jaar later, in 1804, mocht een loods op hetzelfde plein ingericht 
worden voor de eredienst. In 1850 startte men achter die loods met de bouw van de 
huidige kerk. Zo kwam er ruimte voor het kerkplein dat in 2013 zijn huidige naam kreeg. 

In de feestelijke dienst gaat pastoor Ignace D’hert voor, het Sint-Caeciliakoor verzorgt 
de zang, vrijwilligers zetten hun beste beentje voor. En iedereen die dit feest wil 
meemaken, van Eede, Aardenburg of elders, heten we van harte welkom op deze 
unieke ‘samenviering’. Op het eind van de dienst is er ook een processie langs het 
Mariabeeld met het aansteken van de kaarsjes. Het thema van de dienst is WEES 
GEGROET……!! 



 

Na afloop is er royaal tijd voor gezellig samen komen met koffie, thee, fris of iets 
alcoholisch. 

De volgende dag, zondag 19 augustus, wordt de KAPELLETJES FIETSTOCHT 2018 
verreden, onder het thema ‘Wat kapellen vertellen’. 

Op papier ligt hij al. En in het landschap ook. Nu moet hij enkel nog ontdekt worden: 
onze fietstocht langs kapellen en kerken. Ook dit jaar doen we dat als afsluiting van het 
Maria-weekend op zondag 19 augustus. 

Omdat het steeds moeilijker wordt om op redelijke afstand voor ons nieuwe kapellen te 
vinden, hebben we een aanpassing moeten doen in de plaats van vertrek en de 
daarmee gepaard gaande organisatie. 

 

 

We vertrekken vanaf het Sint-
Jacobskerkje van Hoeke (B). Een beetje 
in de geest van de 55+ routes. We 
verzamelen daar om 12.30 uur en 
vetrekken tegen de klok van één. We 
vragen dus of u met de auto daar naar 
toe komt (en uiteraard uw fiets 
meeneemt). Parkeerplaatsen zijn er 
voldoende. 

We fietsten in de polders rondom 
Ramskapelle en Westkapelle maar ook 
het (wellicht) drukke Knokke-Heist. Maar 
we worden beloond met prachtige 
kapellen en hun verhalen. De verhalen 
worden door de gidsen vertelt bij de 
bezoeken. De gids is tevens de 
reisleider en diverse verkeersregelaars 
zorgen voor de nodige veiligheid en 
vragen daarvoor aan de aandacht van 
de deelnemers. 

Het is dit jaar de 7e tocht en we hopen ook deze zonder problemen en pech te 
volbrengen. Deelname ‘kost’ slechts € 5,- (inclusief consumptie)! 

Van harte welkom. 

Info over de activiteiten: 

Leo Ducheine en/of Marc Moens, telefoon: 0117-492415 of 0117-493125/06-51996052 

p.a. Weststraat 80, 4527 BV Aardenburg. E-mail: marcmoens@zeelandnet.nl 

mailto:marcmoens@zeelandnet.nl


 

 

 
 

Wist u dat? Het militair ordinariaat 

Een militair ordinariaat is een 

bisdom van de Katholieke Kerk, maar 
dan niet gebonden aan een gebied 
maar aan het leger in een land. 

Een dergelijk ‘legerbisdom’ is bedoeld 
om geestelijke zorg te verschaffen aan 
militairen. Aan het ordinariaat zijn 
aalmoezeniers verbonden en aan het 
hoofd staat de ordinarius, een bisschop. 
In Nederland is dat mgr. dr. Jos M. Punt, 
ook bisschop van het bisdom Haarlem-
Amsterdam. 

Het militair ordinariaat werkt nauw 
samen met de dienst geestelijke 
verzorging van de krijgsmacht. 

 

 

Foto: bisdom Haarlem-Amsterdam 



 

Rozenkransgebed op patroonsfeest Bisdom Breda

De Nederlandse bisschoppen bidden in 2018 elke maand op een bijzondere dag 

met zoveel mogelijk mensen de rozenkrans tot intentie van de vrede. 

Op woensdag 15 augustus wordt de rozenkrans speciaal gebeden in het Bisdom 
Breda en in het bijzonder in de kathedraal in Breda (10.30 uur). Dit is op het 
patroonsfeest van het bisdom. 

,,Ik hoop dat u met uw parochianen in de gelegenheid bent mee te bidden op 15 
augustus, in uw eigen parochie of samen in de kathedraal in Breda,’’ schrijft bisschop 
Liesen in een brief aan pastorale beroepskrachten en parochies. Het is een goed 
gebruik in de Kerk dat personen en ook instellingen toevertrouwd worden aan de 
voorspraak van heiligen, die hun ‘patroon’ worden. In het geestelijk leven kiest men de 
patronen tot voorbeeld en voorspraak om Christus van meer nabij te volgen. 

 

 

Bisschop Liesen: ,,Voor ons bisdom is 
Maria de patrones. Haar aardse leven 
stond in dienst van haar Zoon, de 
Vredevorst, en haar aanbeveling luidde: 
‘Doe maar wat Hij u zeggen zal.’ 

De Kerk gelooft en belijdt dat zij ten 
hemel is opgenomen en voor ons ten 
beste spreekt. Het patroonsfeest van 
ons bisdom is een goed moment om 
samen de rozenkrans te bidden en de 
Koningin van de Vrede om haar 
voorspraak te vragen.’’ 

 

Vredesoproep 

Het bidden van de rozenkrans, als estafette die door de bisdommen gaat, gebeurt na 
het honderdjarig jubileum van de verschijningen van Maria in Fatima (13 mei – 13 
oktober 2017). De oproep van Maria om in het bijzonder de rozenkrans te bidden tot 
intentie van de vrede, blijft actueel. Deze oproep is zeker ook in de wereld van nu van 
betekenis. 

Zie op rkkerk.nl ‘Verenigd in gebed voor de vrede’. 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken

 

https://www.rkkerk.nl/verenigd-in-gebed-voor-de-vrede-jaar-lang-samen-met-de-bisschoppen-de-rozenkrans-bidden-voor-de-vrede/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Lief en leed 

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

 
Overleden 

Johanna Helena Netten-van Mullem (1 augustus 2018) 

 

In deze rubriek worden uitsluitend gebeurtenissen opgenomen, die bij de parochie bekend zijn. 

 

 



 

 

 

 

 

Medaillon Onze Lieve Vrouw van den Polder nog steeds te 
koop 

De verkoop van de medaillons van 

Onze Lieve Vrouw van den Polder, 
waarvan de verkoop werd gestart na 
de viering van het zestigjarig bestaan 
van de toeristenkerk in Vrouwen-
polder loopt uitstekend. 
 
Omdat de ontwikkelkosten hoog zijn kan 
het medaillon alleen gemaakt worden, 
wanneer er minimaal 100 stuks verkocht 
kunnen worden. Inmiddels zijn er al 
ongeveer 75 medaillons verkocht. 
 
Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor 
inschrijven via de intekenlijst in de kerk 
of door een mail te sturen naar: 
frank.mol@kpnmail.nl. 
 
 
De medaillons kosten € 7,50 per stuk. 
 

 

mailto:frank.mol@kpnmail.nl


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
■ Zondag 12 augustus (10.00 uur) 

Mgr. Rob Mutsaerts, hulpbisschop van Den Bosch, gaat voor in de eucharistieviering in 
de toeristenkerk van Zoutelande. 

 
■ Donderdag 30, vrijdag 31 augustus alsmede zaterdag 1 september 

Op donderdag 30, vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 september is er in het kader van 
de Kunstroute Koudekerke in de toeristenkerk Dishoek een expositie van kunst, gemaakt 
door leerlingen van Scholengemeenschap CSW van de Perre. De openingstijden zijn op 
donderdag en vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. 

 
■ Zaterdag 8 september (10.00-17.00 uur) 

De Onze Lieve Vrouwekerk opent vandaag de deuren ter gelegenheid van Open 
Monumentendag. Tussen 13.30 en 16.30 uur is er een klein korenfestival met optredens 
van drie koren. Binnenkort leest u er meer over in deze nieuwsbrief. 

 
■ Zaterdag 8 september (19.00 uur)  

Vicaris drs. Paul Verbeek gaat voor in een bijzondere eucharistieviering in de H.H. 
Petrus- en Pauluskerk in Middelburg, waarin afscheid wordt genomen van pastoor drs. 
Paul de Maat en zijn opvolger, pastoor drs. Fons van Hees wordt geïnstalleerd. Let op: 
op zaterdagavond geldt tot 20.00 uur betaald parkeren. Parkeert u bovendien in de 
aangegeven vakken om bekeuringen te voorkomen. Na afloop van de viering is er 
gelegenheid om de vertrekkende en nieuwe pastoor te ontmoeten onder het genot van 
een hapje en een drankje. 

 
■ Zondag 9 september (10.00 uur) 

Er is vandaag alleen een eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. 
Voorgangers zijn pastoor Fons van Hees en pastoor Paul de Maat. Na afloop van de 
viering is er gelegenheid om de vertrekkende en de nieuwe pastoor te ontmoeten onder 
het genot van een hapje en een drankje. Er is vandaag geen viering in de H.H. 
Petrus- en Pauluskerk in Middelburg. 

 
■ Zondag 16 september (11.00 uur) 

Afscheidsviering van pastoraal werkster Jeanine Heezemans. Zij is op 1 september jl. 
met vervroegd pensioen gegaan. Het gehele pastoresteam is aanwezig in de H. Maria 
Magdalena kerk in Goes. 

 
■ Zondag 18 november 
 Werelddag van de armen. 
 
 

 
De jeugd is om wijsheid te bestuderen, 

de ouderdom om wijsheid toe te passen!!



 

 

 

INFORMATIE H. MARIA PAROCHIE 
website: www.rkwalcheren.nl 

 
Openingstijden secretariaten 
Parochiekern Middelburg 
Dinsdag en donderdag 
09.30-11.30 uur  
Telefoon: 0118 - 612860 
Lombardstraat 1 
4331 AA  MIDDELBURG 
secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl 
 
 
Parochiekern Vlissingen 
Woensdag en 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): 
Fons van Hees 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

DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF VERSCHIJNT OP VRIJDAG  
24 AUGUSTUS 

 
 
DISCLAIMER NIEUWSBRIEF 
Deze nieuwsbrief is een onafhankelijk,  journalistiek medium en 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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