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Meer dan 360 noodkreten naar bisschop mgr. Jan Liesen 
Vrijwel alle (ruim 360) vrijwilligers die binnen de H. Maria Parochie Walcheren 

actief zijn doen vandaag in een open brief een even emotionele als unieke 

oproep aan de bisschop van Breda, mgr. dr. Jan Liesen, om het schrijnende 

gebrek aan pastorale zorg binnen Zeeland zo spoedig mogelijk op te lossen. 

 

Het initiatief voor de brief is genomen door Vlissingse kerkvrijwilliger Herman Maas, 

die al in een vroeg stadium het bestuur van de H. Maria Parochie Walcheren 

informeerde over het door hem genomen initiatief. 

Het bestuur van de parochie besprak de brief vorige week woensdag in zijn maande-

lijkse bestuursvergadering en ondersteunt de actie van harte. Een vrijwilliger mailde 

onze redactie nog met een hartekreet. ,,Wat in de andere parochies in het bisdom 

kan, kan toch ook op Walcheren?’’ Zij doelde daarmee op de snelheid waarmee in 

enkele recente vacatures in Roosendaal en Zeeuws Vlaanderen werd voorzien door 

bisschop mgr. Liesen. Hierover las u al eerder uitgebreid in deze nieuwsbrief. 

De brief van de parochievrijwilligers nemen we hierna integraal over en kunt u lezen 

op de volgende pagina’s. 

Wilt u reageren? 

Stuur dan een e-mailbericht aan de redactie van deze nieuwsbrief met uw mening. 

 

nieuws@rkwalcheren.nl 

 

 

mailto:ieuws@rkwalcheren.nl


 

 

H. Maria Parochie Walcheren 

Correspondentieadres: Lombardstraat 

1, 4331 AA Middelburg 

Website: www.rkwalcheren.nl 

E-mail: secretaris@rkwalcheren.nl 

 

 

Aan 

Bisschop Mgr. Dr. Jan Liesen  

Veemarktstraat 48 

4811 ZH Breda 

Betreft: noodkreet van vrijwilligers H. Maria Parochie Walcheren  

Middelburg, 12-10-2018  

Geachte Monseigneur Liesen,  

Langs deze weg willen wij u informeren over de grote zorgen die leven bij vrijwel alle 

ruim 360 vrijwilligers van onze Parochie.  

Door uitdiensttreding op eigen verzoek, pensionering/emeritaat en ziekte is het 

pastorbestand geminimaliseerd tot 2 beschikbare personen voor onze parochie, nl. 

emeritus pastoor Paul de Maat en pastoor Fons van Hees. Zij vullen de opengevallen 

plaatsen in, samen met vrijwilligers die zich daarvoor beschikbaar hebben gesteld. 

Hiermee zijn wij wel erg kwetsbaar geworden en er wordt al geruime tijd een 

onredelijke druk gelegd op de betrokkenen.  

Deze situatie duurt nu al sinds januari 2017 toen pastor Bernard van Lamoen is 

verhuisd naar Roosendaal. Daarna is pastor Ria Mangnus sinds dit voorjaar door 

ziekte uit de roulatie. Verder is pastor Ed Visser nu ook, voor ons totaal onverwacht, 

definitief gestopt met het assisteren bij en het opvullen van de opengevallen 

plaatsen. En heel recent is ook pastor Jeanine Heezemans met pensioen gegaan. 

Naar wij vernamen, is het parochiebestuur al sinds 1,5 jaar met u in gesprek over 

een oplossing voor deze zaak. Helaas zonder resultaat tot nu toe.  

U zult toch begrijpen dat wij als vrijwilligers “not amused” zijn met deze gang van 

zaken. Wij hebben alle begrip voor moeilijkheden die er zijn en we begrijpen dat 

oplossingen niet zomaar uit de mouw kunnen worden geschud. Echter willen wij, om 

te voorkomen dat het geloof in de goede bedoelingen van het Bisdom verdwijnt, en 

daardoor de motivatie bij onze vrijwilligers, graag het volgende van u horen:  

Een termijn waarbinnen u een oplossing kunt garanderen. 

 

We vragen u een oplossing te bieden voor 3 opengevallen pastorplaatsen (Van 

Lamoen, Visser en Heezemans) en vervanging van een zieke pastor.  

http://www.rkwalcheren.nl/
mailto:secretaris@rkwalcheren.nl


Ook binnen bepaalde werkgroepen in onze parochie hebben we te kampen met 

langdurig zieken, die niet gemist kunnen worden. Verder is de samenwerking van 

onze parochie met de H. Pater Damiaanparochie organisatorisch wel begrijpelijk, 

maar dat biedt o.i. geen oplossing voor het bovenstaande, omdat daar een 

vergelijkbare problematiek speelt. Pastoor Fons van Hees zal niet het volledige 

aantal diensten kunnen overnemen van pastor Ed Visser. 

Wij richten deze noodkreet tot u persoonlijk in overleg en met steun van het 

parochiebestuur. Mocht u hierover nog vragen hebben, dan horen wij dat graag. 

Wij zien uw antwoord met grote belangstelling tegemoet. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Vrijwilligers van de H. Maria Parochie Walcheren, 

namens dezen, 

 
Herman Maas 
(e-mail: hamaas@kpnmail.nl , tel: 0118-430377) 

 

 

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

 
 
 

 

Uitvaartverzorging H. Jobse  0118  46 22 05 

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



Uitje op 4 oktober van de R.K. werkgroep Ter Reede 

Met een uitje denk je al gauw dat je ergens heen gaat om iets te bezoeken. 

Maar wij blijven op de plaats waar we ons vrijwilligerswerk doen, namelijk in 
Zorgcentrum Ter Reede in Vlissingen. 
 
Tekst: Rietje Maas        Foto: Marion Cloet 
 
We starten traditiegetrouw met een spelletje jeu de boules op de twee banen die in de 
tuin van Ter Reede liggen en daarna gaan we gezamenlijk dineren in het atrium. 
 
Er wordt door ons met overgave gespeeld onder leiding van Marja en Ferdi Dobbelaar. 
Door ziekte moesten we dit jaar een aantal van onze vrijwilligers missen maar we gaan 
er van uit dat zij volgend jaar weer van de partij zullen zijn. We wensen hen een 
spoedig herstel toe. 
 
Een fijne werkgroep die altijd klaar staat voor elkaar, daar zijn we best trots op. 
 

 
Jeu de boules met de werkgroep Ter Reede 

 
 

Engelstalige dienst in Gasthuiskerk Middelburg 

Komende zondag, 14 oktober, is er weer een Engelstalige dienst in de 

Gasthuiskerk in Middelburg. 
 
Deze dienst begint om 19.30 en voorganger is Simon de Visser. De muziek wordt 
verzorgd door de 'Familyband'. 
 
Na afloop van de dienst is er koffie en thee. Iedereen hartelijk welkom! 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Katholieke jongeren bidden samen voor de 
bisschoppensynode in Rome 

De jongerenwerkers van de Nederlandse bisdommen nodigen alle jongeren uit 

om hun geloof in Jezus met een krachtige ‘ja’ te bevestigen en met hen mee te 
bidden voor de bisschoppensynode in Rome. 
 
Op zaterdag 20 oktober zal deze oproep in Den Haag gestalte krijgen tijdens een 
eucharistieviering met mgr. Hendriks en mgr. Mutsaerts bij de start van de 
voorbereidingsbijeenkomst voor de Wereldjongerendagen. 

Samen met de synodevaders hopen de jongerenwerkers dat er een nieuwe generatie 
opstaat en volmondig ‘ja’ zegt tegen Christus. “Terwijl de synode vordert, willen wij niet 
stilzitten”, vertelt beleidsmedewerker Gerrie Conen van Jongkatholiek. ,,Tijdens de 
heilige mis op 20 oktober willen we samen met de bisschoppen en de jongeren die naar 
de Wereldjongerendagen gaan ons geloof in Jezus bevestigen. Of we daarmee vooruit 
lopen op de uitkomst van de synode? Natuurlijk. Maar wat kun je de nieuwe generaties 
nu beter toewensen dan een levendige relatie met de Heer?’’ 
 
Na de eucharistieviering en een gezamenlijke lunch volgt een programma met 
verschillende workshops en wordt er live contact gelegd met mgr. De Jong, die op dit 
moment namens de Nederlandse bisschoppenconferentie aan de synode deelneemt. 
 
Verenigd in gebed 
De bisschoppensynode over ‘Jongeren, geloof en de onderscheiding van de roeping’ 
wordt gehouden van 3 tot 28 oktober 2018 in Rome. Voor deze synode schreef paus 
Franciscus een gebed. Door de Nederlandse Bisschoppenconferentie is hiervan deze 
vertaling gemaakt, die als gebedskaart wordt verspreid. 

Ook jongeren die geen plannen hebben om naar de Wereldjongerendagen te gaan 
zijn welkom om mee te bidden. Wie belangstelling heeft, kan zich aanmelden via 
info@jongkatholiek.nl 

 

Lief en leed 

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

 
Overleden 

Angela Magdalena Rodriguez op 6 oktober 2018 

 

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

 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2018/09/2018_RKK_gebedskaart_bisschoppensynode_jongeren_geloof_roeping.pdf
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2018/09/2018_RKK_gebedskaart_bisschoppensynode_jongeren_geloof_roeping.pdf
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2018/09/2018_RKK_gebedskaart_bisschoppensynode_jongeren_geloof_roeping.pdf
mailto:info@jongkatholiek.nl


 

Bijbelgroepen in de ban van Maria-iconen 

Afgelopen woensdag was het thema van de Bijbelgroepen van Middelburg en 

Vlissingen: het centraal staan van de icoon van Maria. 
 
 
Tekst en foto’s: © Jeannette Vrancken 

Gastspreker en zelf icoonschilder René Adraansen (hij is ook vrijwilliger in de H.H. 
Petrus en Pauluskerk in Middelburg) informeerde de groepen over wat een icoon is en 
hoe een icoon tot stand komt. 
 

René Adriaansen met een Maria-icoon 

 
De groepen waren vol aandacht en 
onder de indruk van het inspannende en 
vele precieze werk om een icoon te 
vervaardigen. Een plank van lindenhout, 
natuurlijke materialen zoals gelatine als 
lijm en kleuren vermengd met eigeel 
voor het  inkleuren van de afbeeldingen 
worden hiervoor gebruikt. Voordat men 
begint met het Icoon wordt er een gebed 
gebeden opdat God de handen die 
bezig zijn zal leiden om het icoon het 
icoon te laten worden. 
 
 
De wijding van iconen is essentieel. In 
de Petrus en Pauluskerk en in de Onze 
Lieve Vrouwekerk  heeft pastoor Paul de 
Maat in het verleden al eens iconen 
gewijd. In de Orthodoxe kerk worden de 
iconen gewijd met Chrisma.

 
De evangelist Lucas is ooit aan een icoon begonnen, maar heeft deze nooit zelf 
afgemaakt. Maar wonderlijk genoeg was dit icoon na een tijd wel voltooid. Ook onze 
voormalige pastoraal werker Ralf Grossert is een keer aan het schilderen van een icoon 
begonnen, maar door tijdgebrek moest hij het onafgemaakte exemplaar voor zijn 
verhuizing naar Zeeuws Vlaanderen uit handen geven. René Adriaansen heeft deze 
Maria-icoon in opdracht van Ralf met veel geduld afgeschilderd. 
 
 

Opbrengst maandelijkse collecte voor Caritas 

De caritascollectes van afgelopen vorige week zondag in Vlissingen in 

Middelburg en van vorige week zaterdag in Ter Reede hebben opgeleverd: 
Middelburg:  € 199,10 
Vlissingen:  € 199,83 
Ter Reede:   €   45,- 
Totaal  € 443.93 



 

Komend weekeinde extra collecte voor Sulawesi 

Op verzoek van de Nederlandse Bisschoppenconferentie wordt komend 

weekeinde tijdens alle vieringen in de H. Maria Parochie Walcheren een extra 
collecte gehouden voor Sulawesi. 
 
De opbrengst is bestemd voor directe noodhulp die door de ter plekke wonende zusters 
FDNSC (dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart) wordt gegeven aan de 
bevolking van Palu. Uw gewaardeerde giften worden dus optimaal besteed! 
 
De actie wordt ondersteund door de Stichting Bisschoppelijke Vastenactie die 
rechtstreeks contact onderhoudt met de zusters. Palu is een provincieplaats op 
Sulawesi die zeer zwaar is getroffen door de recente aardbeving en de daarop 
volgende tsunami. De zusters vangen daar onder meer dakloze mensen op en delen 
voedselpakketten uit. 
 
De schade op Sulawesi is onvoorstelbaar. Ruim tweeduizend mensen overleefden de 
ramp niet, duizenden raakten gewond en tienduizenden werden dakloos. Nog steeds 
zijn duizenden mensen vermist – er is nog nauwelijks hoop dat zij het verschrikkelijke 
natuurgeweld overleefden. 
 
Bidden 
De Nederlandse bisschoppen leven mee met de bewoners van Sulawesi. De grote 
menselijke nood en de enorme schade doen een dringend beroep op hulp. De 
bisschoppen vragen dan ook om te bidden en te geven voor de slachtoffers van deze 
ramp. 

De opbrengsten van de collecte, maar ook particuliere giften, kunnen worden 
overgemaakt op rekeningnummer NL38INGB0002010534, ten name van St. 
Bisschoppelijke Vastenactie, Den Haag, onder vermelding van ‘Sulawesi’. Direct 
doneren via vastenactie.nl kan ook. 

Direct doneren via vastenactie.nl 

 
Bron: rkkkerk.nl 

Redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 

 

 
 

H. Maria Parochie Walcheren 

een betrokken parochie 

 
 

http://www.vastenactie.nl/nl/steunons/doneren


 

Kledinginzameling voor Centraal Afrikaanse Republiek 

Ook dit jaar willen wij deelnemen aan Sam's kledingactie in samenwerking met 

de hulporganisatie Mensen in Nood van Cordaid. 
 
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaar naar een bijzonder project in de 
Centraal Afrikaanse Republiek. Dit is een straatarm land met bijna 5 miljoen inwoners. 
 
Het land wordt al jaren geteisterd door burgeroorlogen en het is ontwricht door 
aanhoudend geweld en droogte. Bijna een miljoen mensen is hun huis ontvlucht en leeft 
nu noodgedwongen als vluchteling. Bijna de helft van de totale bevolking heeft 
structureel te weinig voedsel, twee derde heeft geen toegang tot schoon drinkwater en 
gezondheidszorg. 
 
Onder deze zware omstandigheden schiet het onderwijs heel erg tekort. Daarom is 
Cordaid in 2017, samen met het Ministerie van Onderwijs en lokale partners aldaar, een 
project gestart waarbij 18 scholen in crisisgebieden ondersteund worden.  Doel van het 
project is goed onderwijs geven aan kinderen van 6 tot 14 jaar. Hen begeleiden bij 
traumaverwerking, goede materialen en schoolvoeding geven en ook het dorp en de 
onderwijsgevenden van deze scholen ondersteunen met woord en daad.  
 
Breng daarom schone, gebruikte kleding naar de Onze Lieve Vrouwekerk in 
Vlissingen. 
 
 

 

Caritas neemt uw plastic zakken graag 
in ontvangst: 
- woensdag  24 oktober 2018 van 14.00 
tot 17.00 uur 
- donderdag  25 oktober 2018 van 18.30 
tot 20.30 uur 

 
 
Bij voorbaat bedankt. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
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Ria Borgs benoemd in bestuur Henriëtte Remijn Fonds 

Het Algemeen Bestuur van KBO Zeeland is akkoord met de benoeming van 

mevrouw Ria Borgs uit Oost-Souburg tot lid van het bestuur van het Henriëtte 
Remijn Fonds. 
 
Het Henriëtte Remijn Fonds Het Henriette Remijn  Fonds is in het leven geroepen om 
afdelingen van KBO-Zeeland te ondersteunen als zij in financiële problemen zouden 
komen.  
 

Gelukkig komt dit niet of heel weinig voor en daarom zijn er nieuwe regels opgesteld om 
voor afdelingsactiviteiten een beroep te kunnen doen op bovenstaand fonds. 
 
De afdeling moet een onderbouwd verzoek indienen, minimaal drie maanden voor de 
uitvoeringsdatum. Dit verzoek wordt bekeken door een commissie en met advies 
voorgelegd aan het bestuur van fonds. In principe volgt het bestuur het advies van de 
commissie op en kan de afdeling het gevraagde bedrag tegemoet zien. Hierbij moet 
gedacht worden aan activiteiten rondom een jubileum, speciale ouderenvoorziening 
en/of het opzetten van activiteiten in een afdeling. 
 
 



 

Actie Kerkbalans doet onderzoek naar meerwaarde  
lokale kerken 

 

In aanloop naar de campagne van 2019 onderzoekt Actie Kerkbalans wat volgens 

lokale kerken hun meerwaarde is voor kerkleden en voor de gemeenschap in de 
wijk, het dorp of de stad. Met een online peiling, wil Actie Kerkbalans dat in beeld 
brengen. Actie Kerkbalans is de gezamenlijke, jaarlijkse fondsenwerfactie van de 
Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland en de Oud-Katholieke 
Kerk. 
 
Het onderzoek richt zich in eerste instantie op organisatoren van Actie Kerkbalans, 
maar kerkleden worden ook van harte uitgenodigd de vragenlijst in te vullen. Voor 
organisatoren is de peiling bovendien een hulpmiddel om helder te krijgen wat zij zelf 
als meerwaarde zien van hun lokale kerk en die meerwaarde vervolgens ook te 
communiceren in de eigen fondsenwerving. De vragenlijst is te vinden op 
www.kerkbalans.nl/peiling 
 
Waardevol 
De kerk is voor veel mensen van waarde. Voor Lieke Sies is vooral de hechte 
gemeenschap in haar kerk onmisbaar. ,,Toen mijn man en ik jaren geleden hierheen 
verhuisden, voelden we ons meteen thuis in deze kerk. Wat dat is, is moeilijk te 
omschrijven. Het tintelt hier.’’ De 72-jarige Lieke Sies is lid van de protestantse 
gemeente die samenkomt in de Grote Kerk van Neede. ,,Wanneer je het moeilijk hebt, 
merk je van alle kanten de oprechte betrokkenheid en hulp in praktische zin.’’ 

Voor anderen is het belangrijk dat de gemeenschap klaar staat voor de zwakkeren in de 
samenleving of dat het geloof samen gedeeld wordt tijdens de zondagse vieringen. Zo 
zijn er tal van waardevolle elementen in de diversiteit aan geloofsgemeenschappen in 
Nederland. Actie Kerkbalans wil dat met de peiling in kaart brengen. 

Resultaat 
Invullen van de online vragenlijst kan tot 15 december op kerkbalans.nl/peiling. 
Deelname kost zo’n tien minuten. De uitkomst wordt op 18 januari 2019 bekend 
gemaakt tijdens de perspresentatie van Actie Kerkbalans 2019. Een dag later op 19 
januari gaat de landelijke campagne Actie Kerkbalans van start. 
 
Ga naar de peiling en doe mee!

https://kerkbalans.nl/peiling
https://kerkbalans.nl/peiling
https://kerkbalans.nl/peiling


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
■ Zaterdag 13 oktober (19.00 uur) 

Bijzondere Franciscusviering in Ovezande. Pastoor Fons van Hees gaat voor in de 
eucharistieviering, die verweven wordt met een optreden van Dennis van Killegem van 
verteltheater Francesco. U leest er meer over in onze vorige nieuwsbrief. 

 
■ Zondag 14 oktober (11.00 uur) 

Het Zeeuws Byzantijns Koor Srétenieje zal de viering in de Bonifatiuskerk in 
Kwadendamme opluisteren met gezangen volgens de Byzantijnse ritus. 

 
■ Zondag 21 oktober (10.00 uur) 

De Bellringers uit de parochiekern Goes werken mee tijdens de eucharistieviering in de 
H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg. 
 

■ Woensdag 24 en sdonderdag 25 oktober  
Inzameling Sam’s kledingactie. U kunt uw plastic zakken op woensdag 24 oktober 
inleveren van 14.00 tot 17.00 uur en op donderdag 25 oktober van 18.30 tot 20.30 uur bij 
de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. U leest er meer over elders in deze 
nieuwsbrief. 

 
■ Zaterdag 27 oktober (13.30 uur) 

Symposium over ‘duurzaamheid’ in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. U leest er 
binnenkort meer over in deze nieuwsbrief. 

 
■ Zaterdag 27 oktober (vanaf 20.00 uur) 

Nacht van de Nacht in Middelburg. Ook de H.H. Petrus- en Pauluskerk dooft de lichten 
en opent de deuren voor geïnteresseerde bezoekers. U leest er in een van de komende 
nieuwsbrieven meer over. 

 
■ Zondag 18 november 
 Werelddag van de armen. 
 

2019 
■ Maandag 22 tot en met zaterdag 27 januari 2019 
 Wereldjongerendagen in Panama. Meer informatie http://wjd.jongkatholiek.nl/ 
 
■ Woensdag 17 april (19.00 uur) 

Chrismamis in de H. Willibrorduskerk van Teteringen. Gastheer is de parochie van de H. 
Augustinus van Hippo. 

 

 
Gebreken van mensen springen 

eerder in het oog dan hun deugden!!

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 
9.00-11.30 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

 
 
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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