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Pastor, pastoor. Niet hetzelfde, maar wel altijd gewijd 

Is een pastor dezelfde als een pastoor? Nee, want een pastoor is de gewijde 

priester, die eindverantwoordelijk is voor een parochie. 
 
 
Tekst: Peter Vrancken 
 
 
Sinds enkele maanden is dat in de H. Maria Parochie dus drs. Fons van Hees. Na zijn 
installatie is hij de eindverantwoordelijke binnen onze parochie. Drs. Paul de Maat, 
voorheen pastoor, is dus niet meer eindverantwoordelijk en mag dus om die reden geen 
pastoor meer genoemd worden. Maar wel pastor. 
 
En mag een pastoraal werker ook pastor worden genoemd? Het antwoord is simpel: 
neen! Want uitsluitend door een bisschop gewijde priesters mogen pastor worden 
genoemd. Zo heeft het Vaticaan dat bepaald en die richtlijn is ook als zodanig door de 
Nederlandse bisschoppen overgenomen. 
 
In de praktijk worden ook aalmoezeniers, pastoraal werkers en andere personen die in 
het pastoraat werkzaam zijn (denk aan ziekenhuizen, zorgcentra) in de volksmond 
pastor genoemd. Daar zit dus het probleem, want aan de titel pastor is onlosmakelijk 
een priesterwijding gekoppeld. Pastorteam en pastoresteam binnen Boven de Schelde 
is derhalve ook onjuist. 
 
De redactie van deze nieuwsbrief zal voortaan in publicaties met deze richtlijn 
rekening houden. 

 

 



 

Etty Hillesum Lezing 2018: Amor Fati, door prof. dr. Paul van 
Tongeren & boekpresentatie Etty Hillesum en de contouren 
van haar tijd 

Op vrijdag 30 november wordt de 75e sterfdag van Etty Hillesum herdacht met 

een lezing en boekpresentatie. Van harte nodigen wij u uit hierbij aanwezig te zijn. 
 
 
Tekst: Julie Benschop (Stichting Etty Hillesum Onderzoekscentrum) 
 
 
De Etty Hillesum Lezing 2018 zal worden uitgesproken door prof. dr. Paul van 
Tongeren. Paul van Tongeren (1950), studeerde theologie en filosofie in Utrecht en 
Leuven. Hij promoveerde in Leuven op een proefschrift over de moraal van Nietzsches 
moraalkritiek. Hij was van 1993 tot eind 2015 gewoon hoogleraar wijsgerige ethiek aan 
de faculteit der wijsbegeerte van de Radboud Universiteit. Sinds 2002 tot aan zijn 
emeritaat was hij bovendien buitengewoon hoogleraar ethiek aan het Hoger Instituut 
voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Van Tongeren is vooral werkzaam op het gebied 
van het Nietzsche-onderzoek en op dat van de fundamentele wijsgerige ethiek en haar 
geschiedenis. In zijn werk besteedt hij aandacht aan Etty Hillesum en het amor fati. Dit 
is ook het onderwerp van zijn lezing. 
 
Aansluitend zal een nieuw deel in de serie Etty Hillesum Studies worden aangeboden 
aan dr. Perry Moree, directeur-bestuurder van ZB | Planbureau en Bibliotheek van 
Zeeland, en lid van het comité van aanbeveling van het EHOC. Dit jaar presenteren wij 
het tiende deel, getiteld: Etty Hillesum en de contouren van haar tijd. 
 
Op donderdagavond 4 september 1941 schrijft Etty Hillesum in haar dagboek: ‘Ik wil 
deze eeuw leren kennen, van buiten en van binnen. Ik betast deze eeuw, iedere dag 
opnieuw, ik tast met m’n vingertoppen langs de contouren van deze tijd.’ 
 
Het is nu 75 jaar geleden dat Etty Hillesum in het vernietigingskamp Auschwitz-
Birkenau omkwam. Op dat ogenblik had zij ervaren wat het Massenschicksal voor haar 
en haar volk concreet inhield. Wij weten niet wat haar uiteindelijke conclusie was over 
de contouren van haar tijd en of zij zich tot het laatst toe heeft kunnen vasthouden aan 
haar diepgewortelde overtuiging te midden van de gruwelen van de Sjoa. Wel weten wij 
dat Hillesums wens om langs de contouren van haar tijd te tasten haar voor het 
probleem stelde hoe die tijd te beschrijven. De pogingen die zij daartoe deed, onder 
meer in haar twee brieven uit Westerbork, zijn een erfenis die door geen enkel totalitair 
geweld meer kan worden weggenomen. Haar woorden zijn nu over de hele wereld 
bekend.  
 
De lezing en de boekpresentatie vinden plaats op vrijdag 30 november a.s. van 15.00-
16.30 uur in de Burgerzaal van het Oude Stadhuis op de Markt in Middelburg. Inloop 
vanaf 14.30 uur. Wilt u deze bijeenkomst bijwonen, meldt u zich dan vóór 25 november 
aanstaande aan via: secretariaat@ehoc.nl. De toegang is vrij. 
 
 

 

mailto:secretariaat@ehoc.nl


 

Wie is Elly Hillesum? 

Etty Hillesum werd op 15 januari 1914 geboren in Middelburg. 

 
Voordat het gezin in 1924 naar Deventer verhuisde woonde het in Hilversum (1914-
1916), Tiel (1916-1918) en Winschoten (1918-1924). Toen Etty in Deventer aankwam 
was ze 10 jaar oud. Vader Louis (Levie Jacob) Hillesum, die leraar klassieke talen was, 
werd in Deventer aangesteld als conrector en later rector van het Stedelijk Gymnasium. 
Hij bleef aan de school verbonden tot 1940. Toen werd hij door de Duitse bezetters in 
het kader van de anti-Joodse maatregelen ontslagen. Etty bezocht in Deventer eerst de 
lagere Graaf van Burenschool. Het gezin woonde aan de AJ Duymaer van Twiststraat 
51 (nu nummer 2). In 1933 verhuisden ze naar de Geert Grootestraat 9, maar toen 
woonde Etty al niet meer bij haar ouders. Na de lagere school ging Etty naar het 
gymnasium waar haar vader conrector was. Etty kreeg tijdens haar jeugd weinig van 
het joodse geloof mee. De familie liet zich in 1937 uitschrijven als lid van de joodse 
gemeente. Etty had twee broers: Mischa, een begaafd pianist, en Jaap, die arts was.  
 
Amsterdam 
In 1932 begon Etty in Amsterdam met de rechtenstudie. Nadat ze deze studie op 4 juli 
1939 voltooid had, ging ze Slavische Talen studeren in Leiden. Deze studie kon ze niet 
afmaken. Tot haar vertrek naar Kamp Westerbork voorzag ze in haar levensonderhoud 
door privélessen Russisch te geven. Etty woonde in Amsterdam op verschillende 
adressen, vaak ook met een van haar broers. In maart 1937 nam ze een kamer in het 
huis van de accountant Hendrik (Han) J. Wegerif aan de Gabriel Metsustraat 61, 
waarbij ze ook de verantwoordelijkheid voor de huishouding kreeg. Met deze 
weduwnaar ontstond een intieme verhouding. Op dit adres woonde ze tot aan haar 
definitieve vertrek naar Westerbork in 1943.  
 
Dagboek 
In 1941 ontmoette Etty in Amsterdam de 54-jarige uit Duitsland gevluchte ex-bankier 
Julius Spier. Spier was handlijnkundige en had een kleine praktijk in zijn woning aan de 
Courbetstraat. Studenten die cursussen bij hem volgden namen hun vrienden mee die 
als "modellen" functioneerden. Als 'praktijkonderwijs' voor de cursisten analyseerde 
Spier dan hun hand. Op die manier kwam Etty via via bij Spier terecht. Deze ontmoeting 
bleek beslissend voor het verloop van het leven van Etty. Ze was meteen onder de 
indruk van Spiers persoonlijkheid en besloot in therapie te gaan bij hem. Spier had een 
verloofde die in Engeland op hem wachtte. En Etty had een relatie met Hans Wegerif. 
Toch werden Etty en Julius Spier minnaars. Waarschijnlijk op advies van Spier begon 
Etty op 9 maart 1941 als onderdeel van haar therapie een dagboek. Het doel was dat 
ze hiermee door de oudere en nieuwere delen te vergelijken inzicht zou krijgen in haar 
persoonlijke ontwikkeling. In dit dagboek beschrijft ze haar gevoelens, alledaagse 
ervaringen en gedachten. Later gaan de oorlog en de Jodenvervolging een steeds 
grotere rol spelen.  
 
Westerbork 
In juli 1942 kreeg Etty een baan als administratief medewerkster bij de Joodse Raad, de 
joodse organisatie die in opdracht van de Duitsers de joodse gemeenschap in 
Nederland moest besturen. Etty´s broer Jaap bemiddelde voor het verkrijgen van dit 
werk.  
 
Spoorlijn Westerbork 
Na enige tijd kwam ze terecht op de afdeling 'Sociale Verzorging Doortrekkenden' in 
Westerbork. Omdat de medewerkers van de raad zelf joods moesten zijn voelde ze zich 
in eerste instantie zeker bij deze baan. 



 

Vanwege het werk genoot ze een uitzonderingspositie en mocht ze vrij het doorgangs-
kamp in en uit. In het kamp, dat ze in haar dagboek als ‘de hel’ omschrijft, probeerde ze 
haar joodse lotgenoten die wachtten op transport naar Polen te helpen. In augustus 
1942 moest ze zelf verplicht verhuizen naar deportatiekamp Westerbork. Doordat haar 
uitzonderingsbewijs nog geldig was reisde zij zonder problemen nog een aantal malen 
naar Amsterdam. Vanuit zowel Amsterdam als Westerbork beschreef ze haar 
ervaringen in tientallen brieven. In 1943 werden twee brieven illegaal uitgegeven onder 
de misleidende titel ‘Drie brieven van den kunstschilder Johannes Baptiste van der 
Pluym (1843-1912)’.  
 
Deportatie 
Etty besloot niet onder te duiken en ging op 6 juni 1943 opnieuw naar Westerbork. In juli 
1943 verloor ze haar uitzonderingspositie en werd hierdoor een gewoon kampbewoon-
ster. Op 7 september 1943 werd zij met haar ouders en haar broer Mischa door de 
nazi's gedeporteerd naar concentratiekamp Auschwitz, waar ze op 30 november 1943 
op 29-jarige leeftijd omkwam. Etty's ouders zijn of tijdens het transport naar Auschwitz 
omgekomen of meteen bij aankomst vermoord. Volgens het Rode Kruis is Mischa op 31 
maart 1944 omgekomen, ook in Auschwitz. Eind september 1943 belandde ook haar 
broer Jaap in Westerbork en werd in februari 1944 naar Bergen Belsen getranspor-
teerd. Hij overleed tijdens een gevangenentransport in 1945. 
 
Publicatie 
Voor haar definitieve vertrek naar 
Westerbork had Etty haar dagboeken 
aan Maria Tuinzing gegeven, een vrouw 
die ook in het huis aan de Gabriel 
Metsustraat was komen wonen. Etty 
vroeg haar om ze aan de schrijver Klaas 
Smelik te geven met het verzoek ze te 
publiceren mocht ze niet terugkeren. In 
1946 of 1947 gaf Maria Tuinzing de 
dagboeken aan Klaas Smelik. Zijn 
dochter Johanna (Jopie) Smelik typte 
vervolgens delen van de dagboeken 

over om ze ter publicatie aan te bieden. 
Maar Klaas Smeliks pogingen om de 
dagboeken gepubliceerd te krijgen 
bleken in de jaren '50 vruchteloos. In 
1981 werden Etty's dagboeken dan toch 
uitgegeven. Jan Geurt Gaarlandt van 
uitgeverij De Haan publiceerde een 
groot deel van haar dagboeken onder 
de titel 'Het verstoorde leven - Dagboek 
van Etty Hillesum'. Het dagboek bleek 
een succes en is ook in veel talen 
vertaald. 

Staan in de brieven de anti-Joodse maatregelen en het leven in Westerbork 
centraal, haar dagboek is een uitvoerige beschrijving van de ontwikkeling van 
haar eigen persoonlijkheid. 
 
Onconventioneel 
Zowel leven als denken van Etty Hillesum waren onconventioneel en zij overschreed in 
haar denken de toenmalige vaste denkpatronen. Haar ontwikkeling naar een zeer 
persoonlijk godsbegrip doorbrak volledig het traditionele beeld van die tijd en maakt 
haar modern en eigentijds. Ook nu nog wordt over Etty en haar dagboek gesproken en 
geschreven. In het boek ‘Ik zou lang willen leven’ van Janny van der Molen en Klaas 
Smelik wordt Etty Hillesum en haar wereld, speciaal voor jongere generaties, belicht. 
(uitgeverij Balans, 2014). En op YouTube zijn filmpjes aan Etty Hillesum en haar 
dagboek gewijd. 
 
Etty Hillesum monument 
Aan de Welle in Deventer staat een monument ter nagedachtenis aan Elly Hillesum. 
Het is het symbool van ´Het verstoorde leven’. 
 

Bron: Elly Hillesum Centrum 
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Adventsviering senioren in Vlissingen 

Ook dit jaar wordt weer een adventsviering voor parochianen boven 72 jaar 

gehouden. Dat gebeurt op woensdagmiddag 19 december van 14.00 tot 16.30 uur 
in de Blauwe Zaal bij Speeltuinvereniging ‘De Lammerenburg’ aan de Zuidbeekse-
weg 18 in Vlissingen. 
 
Alle ouderen vanaf 72 jaar hebben een uitnodiging ontvangen of krijgen die op korte 
termijn en kunnen deelnemen aan de adventsviering door het invullen van het 
ontvangen antwoordformulier, dat ingeleverd kan worden bij het parochiesecretariaat in 
Vlissingen. Voor vragen kunt u ook tijdens de openingstijden bellen naar het 
secretariaat. 
 
De Adventsviering is een mooie gelegenheid elkaar te ontmoeten en gezellig bij te 
praten. Er is ook een viering, waarin een of meerdere pastores van de parochie 
voorgaan. Zij zullen de rest van de middag ook aanwezig blijven voor een gezellig 
gesprek. 
 
Programma 
13.30 uur Zaal open 
  Ontvangst met koffie en wat lekkers erbij 
14.30 uur Viering 
Daarna Hapje en een drankje. De eerste consumptie wordt u aangeboden, de 

volgende consumpties zijn voor eigen rekening 
16.30 uur Sluiting 
 



 

Nederlandse Bisschoppenconferentie blij en dankbaar voor 
vrijspraak Asia Bibi 

De Nederlandse Bisschoppenconferentie is blij en dankbaar dat de katholieke 

Asia Bibi na bijna negen jaar gevangenschap (waarvan ze er acht doorbracht in 
een dodencel) door het Pakistaanse hooggerechtshof is vrijgesproken van 
aanklachten wegens blasfemie (godslastering) en onderstreept het belang van 
het recht van vrijheid op godsdienst. 

Kardinaal Eijk en mgr. Van den Hende reageerden op 9 november op de site van het 
Katholiek Nieuwsblad op dit nieuws. Kardinaal Eijk: ,,Als Nederlandse bisschoppen zijn 
we buitengewoon blij en dankbaar dat Asia Bibi na acht jaar gevangenschap is 
vrijgesproken. Het valt echter zeer te betreuren dat zij daarmee nog niet in veiligheid is 
en haar leven nog steeds gevaar loopt. We hopen en bidden dat zij voor haarzelf en 
haar gezin spoedig en op tijd  –wellicht in ons land–  een veilige plek vindt waar ze weer 
met haar echtgenoot en kinderen verenigd zal zijn en het normale gezinsleven kan 
hervatten, vrij van de bedreigingen waaraan zij in Pakistan nog steeds blootstaat.’’ 
 
Vrijheid van godsdienst 
De voorzitter van de Nederlandse 
Bisschoppenconferentie, mgr. Hans van 
den Hende benadrukt: ,,De 
kerkvergadering van het Tweede 
Vaticaans Concilie heeft in het 
document ‘Dignitatis Humanae’ 
verklaard dat het recht op vrijheid van 
godsdienst fundamenteel is in het leven 

van iedere mens. De vrijheid van 
godsdienst heeft alles te maken met de 
eigen waardigheid van de menselijke 
persoon. Wij hopen en bidden dat het 
Asia Bibi en haar gezin gegeven mag 
zijn om voortaan zonder dwang en 
dreiging in vrijheid en veiligheid hun 
geloof te beleven.’’

Paus Franciscus 
Ook paus Franciscus is altijd bewogen geweest met het lot van de katholieke Asia en 
haar gezin. In 2015 heeft hij haar man en dochter in het Vaticaan ontvangen en hen 
bemoedigd toen haar vrijspraak nog niet in zicht was. Evenals paus Benedictus XVI 
indertijd deed, heeft paus Franciscus steeds gepleit voor de vrijlating van Asia Bibi. 
 
Tijdelijk verblijf 
De advocaat die Asia Bibi in Pakistan tijdens haar proces bijstond, Saif-ul-Malook, 
verblijft inmiddels in Nederland en mag hier in ieder geval, zo heeft minister Blok van 
Buitenlandse Zaken inmiddels bevestigd, drie maanden blijven. 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 

 
 

Wekelijks voor aantrekkelijke tarieven adverteren 
in deze nieuwsbrief? 

 
Neem contact op met Herman Maas 

telefoon 0118 – 43 03 77 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Boodschap Tweede Werelddag van de Armen: roepen, 
antwoorden, bevrijden 

In zijn boodschap voor de Tweede Werelddag van de Armen, komende zondag 

18 november, neemt paus Franciscus psalm 34 vers 7 als uitgangspunt: ‘Die 
roepen in nood, naar hen luistert de Heer’. ‘Vandaag maakt deze psalm het ook 
ons, die door zoveel vormen van armoede zijn omgeven mogelijk te begrijpen wie 
de ware armen zijn’, schrijft de paus. 
 
De psalm karakteriseert de houding van de arme en zijn verhouding met God met drie 
werkwoorden: roepen, antwoorden en bevrijden. Paus Franciscus werkt deze woorden 
in zijn boodschap een voor een uit. ‘De toestand van armoede kan niet met één woord 
worden beschreven, maar wordt een kreet die door de hemelen heen gaat en God 
bereikt. Wat drukt de kreet van de arme anders uit dan zijn lijden en eenzaamheid, zijn 
desillusie en hoop? Wij kunnen ons afvragen: hoe kan het dat deze kreet, die omhoog 
stijgt tot voor Gods aanschijn, onze oren niet bereikt en deze ons onverschillig en 
onaangedaan laat?’, vraagt de paus naar aanleiding van het woord ‘roepen’. 

Een klein antwoord 
De arme roept en God luistert niet alleen, Hij antwoordt: ‘Het antwoord van God aan de 
arme is altijd een ingreep van heil om de wonden van ziel en lichaam te helen, om de 
gerechtigheid te herstellen en te helpen het leven met waardigheid weer op te nemen. 
Het antwoord van God is ook een oproep voor wie ook maar in Hem gelooft, om evenzo 
te doen binnen de grenzen van het menselijke. De Werelddag van de Armen wil een 
klein antwoord zijn dat vanuit de hele, over de wereld verspreide, Kerk zich richt tot alle 
armen van ieder land, opdat zij niet denken dat hun kreet in het luchtledige is 
terechtgekomen’, zegt paus Franciscus. 
 
En over het derde werkwoord ‘bevrijden’: ‘De arme van de Bijbel leeft met de zekerheid 
dat God ten gunste van hem ingrijpt om hem zijn waardigheid terug te geven. Armoede 
wordt niet gezocht, maar veroorzaakt door egoïsme, hoogmoed, hebzucht en 
ongerechtigheid. Kwaden die zo oud zijn als de mens, maar nog altijd zonden die 
zoveel onschuldigen treffen en leiden tot dramatische maatschappelijke consequenties. 
De handeling waarmee de Heer bevrijdt, is een daad van heil voor al degenen die Hem 
hun verdriet en angst hebben getoond. De gevangenschap van de armoede wordt 
doorbroken door de kracht van Gods ingrijpen.’ 
 
Eten en verzadigd worden 
Paus Franciscus roept er toe op dat net als in het voorgaande jaar ook op deze Tweede 
Werelddag van de Armen in vele bisdommen mensen elkaar ontmoeten tijdens een 
maaltijd. ‘Wij worden uitgenodigd een concrete vorm te geven aan de woorden van de 
psalm: “De armen zullen eten en verzadigd worden” (Ps. 22, 27).’ 

Lees hier de boodschap van paus Franciscus voor de Tweede Werelddag van de 
Armen, 2018 

Bron: rkkerk.nl 

 
 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2018/11/Boodschap-paus-Franciscus-voor-de-Tweede-Werelddag-van-de-Armen-18-09-2018.pdf
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2018/11/Boodschap-paus-Franciscus-voor-de-Tweede-Werelddag-van-de-Armen-18-09-2018.pdf


 

 acebook 0 Twitter 0 Google+0  LinkedIn0 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lief en leed 

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

 
Overleden 

Julia Clara Hemelaar-de Fouw op 14 november 

 

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

redactionele verantwoordelijkheid is niet van toepassing op deze rubriek. 

 



 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
Expositie 

■ Tot zondag 1 december 
 Expositie in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen vanwege het feit, dat 
honderd jaar geleden de eerste wereldoorlog beëindigd werd. U leest er meer 
over in onze nieuwsbrief van 9 november jl. 

 
■ Zondag 18 november 

Werelddag van de armen. 
 

■ Dinsdag 27 november 
 Oud-deken Peter de Rooij viert zijn zilveren priesterjubileum. Van harte  
gefeliciteerd! 

 
■ Vrijdag 30 november (15.00 – 16.30 uur) 

Lezing en boekpresentatie Etty Hillesumlezing 2018 van 15.00-16.30 uur in de 
Burgerzaal van het Oude Stadhuis op de Markt in Middelburg. Inloop vanaf 14.30 
uur. U leest er meer over in deze nieuwsbrief. 

 
■ Dinsdag 18 december (13.30-16.30 uur) 

Adventsviering voor senioren vanaf 72 jaar in Middelburg. De viering in de H.H. 
Petrus- en Pauluskerk begint om 13.30 uur. De samenkomst in Willibrord duurt 
tot 16.30 uur. De kerk is vanaf 13.00 uur open. Vooraf aanmelden is 
noodzakelijk. U las er meer over in de nieuwsbrief van 9 november 2018. 

 
 

 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. 

 
 

 
Een noodkreet 

vraagt om snel en adequaat optreden!!

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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