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Caritas collecteert in Middelburg voor kerstgift minima 

Komende zondag is het de eerste zondag van de maand. Zoals gebruikelijk is 

er dan in de parochiekernen Middelburg en Vlissingen een Caritascollecte. 
 
Caritas Middelburg helpt op deze zondag met haar collecte graag mee aan een 
kerstgift voor de sociale minima. 
 
Elk jaar wordt rond kerstmis uit naam van de gezamenlijke Middelburgse kerk-
gemeenschappen via de burgerlijke gemeente Middelburg een bedrag geschonken 
aan één ouder gezinnen die leven op het absolute minimum. 
 
Voor mensen in deze situatie is dit een buitengewoon welkom gebaar en het stelt 
hen in staat om de feestdagen een beetje kleur te geven. Voor de gezamenlijke 
kerken is het een van de manieren om inhoud te geven aan de zorg voor onze 
naasten.  
 
Voor wie via de bank geld wil overmaken: dat kan via onze bankrekening: 

 

IBAN  NL82 RABO 0117 0296 61 t.n.v. R.-K. Caritas Walcheren. 
 

Heel hartelijk dank voor uw gulle gave! 
 
 

 
Heeft u een suggestie, hulpvraag of verzoek voor Caritas? Laat het ons weten. 
E-mail: caritas@rkwalcheren.nl 
 

 
 

mailto:caritas@rkwalcheren.nl


Besturenoverleg ‘Boven de Schelde’ sprak met 
vertegenwoordigers van Bisdom Breda 

In het besturenoverleg hebben bestuursleden van de H. Maria Parochie Walcheren en 

bestuursleden van de H. Pater Damiaan Parochie zitting. Beide besturen kennen dit overleg 
sinds 2013. Het hoofddoel van het samenwerkingsverband is het gezamenlijk aanbieden van 
een adequaat en een zo volledig mogelijk pastoraal programma. Dit laatste staat al bijna 
twee jaar onder enorme druk. Kon het pastorale team in 2013  beschikken over 6  
formatieplaatsen, nu is dat geslonken tot minder dan 3. 
 
Het besturenoverleg heeft meerdere malen overleg met het bisdom gevoerd over het 

oplossen van deze ongewenste situatie. Echter zonder resultaat. Nadat in juli ook nog 

pastoor Paul de Maat met emeritaat is gegaan en pastoor Fons van Hees ook tot pastoor 

voor de H. Maria Parochie Walcheren is benoemd, is aangedrongen op een overleg met het 

bisdom. Intussen waren er schriftelijke reacties vanuit de beide besturen en de vrijwilligers 

van de H. Maria Parochie Walcheren richting Breda gegaan.  Besturen drongen aan op een 

overleg. 

 

Op woensdag 31 oktober vond in Middelburg het gewenste gesprek plaats. Namens het 

bisdom waren Paul Verbeek (bisschoppelijk vicaris) en Geerten Kok (bisschoppelijk 

gedelegeerde kerkopbouw) aanwezig. 

Punten die besproken zijn: 

• Het bisdom heeft de besturen pas op 25 juni op de hoogte gebracht van het feit dat 

pastoor Paul de Maat per 1 juli met emeritaat zou gaan en dat pastoor Fons van 

Hees ook tot pastoor van de H. Maria Parochie Walcheren benoemd werd. Dit is niet 

vooraf door het bisdom met de besturen besproken wat we betreuren. Het bisdom 

biedt hiervoor excuses aan. Wij waren graag in het voortraject betrokken geweest, dit 

ook om nazorg aan pastoor Paul de Maat te kunnen bieden. 

• Nu we over slechts één priester de beschikking hebben zijn de beide parochies zeer 

kwetsbaar geworden. Dit wordt door het bisdom beaamd en helaas past dit beeld in 

de situatie waarin we zitten. Momenteel zijn er in het bisdom geen priesters 

beschikbaar. Er wordt gevraagd naar de beweegredenen om kapelaan Jochem van 

Velthoven te benoemen in Zeeuws-Vlaanderen i.p.v. in ons samenwerkingsverband. 

Er wordt duidelijk gemaakt, dat de nood in Zeeuws-Vlaanderen nog nijpender is dan 

bij ons. We stelden vragen over het beleid van het bisdom m.b.t. het opleiden/werven 

van priesters. Dit beleid lijkt vooralsnog minder succesvol. Ieder bisdom gaat hierin 

een eigen weg. Het bisdom vestigt hoop op priesters van congregaties, die binnen 

ons bisdom willen werken. De bisschop is hier naarstig naar op zoek voor ons 

samenwerkingsverband. 

• De brief van de vrijwilligers in de H. Maria Parochie Walcheren is uiteraard ook aan 

de orde geweest. Er is begrip voor de inhoud van het schrijven aan de bisschop. 

Jammer dat de besturen niet al in een eerder stadium waren geïnformeerd over de 

huidige stand van zaken m.b.t. het werven van kandidaten en de moeilijkheden 

daarmee. Vaker communiceren hierover kan ook het begrip versterken.  

 

Het gesprek heeft zeker voor meer wederzijds begrip gezorgd. Afgesproken is dat er 

vaker contact gelegd gaat worden over dit onderwerp met pastoor Fons van Hees. 

 

Besturen H. Maria Parochie Walcheren en H. Pater Damiaan Parochie 

 



Vieringen rond Kerstmis 2018 en Nieuwjaarsdag 
 
Zaterdag 22 december 

In Zorgcentrum ter Reede is er vandaag 

geen viering (zie 24 december) 

 

17.00 uur 

Zorgcentrum Willibrord 

Woord- en Communieviering 

Voorganger: Wil Sweere 

 

Zondag 23 december 

10.00 uur 

H.H. Petrus- en Pauluskerk 

Woord- en communieviering 

Voorganger: Wil Sweere 

 

10.00 uur 

Onze Lieve Vrouwekerk 

Eucharistievering  

Voorganger: pastor Paul de Maat 

 

Maandag 24 december 

16.00 uur 

Zorgcentrum Ter Reede 

Eucharistievering 

Voorganger: pastor Paul de Maat 

Sint Caeciliakoor 

 

Onze Lieve Vrouwekerk 

20.30 uur 

Woord- en communieviering 

Voorganger: pastor Ria Mangnus 

Gemengd koor 

 

H.H. Petrus- en Pauluskerk 

22.00 uur 

Eucharistieviering 

Voorganger: pastor Paul de Maat 

Cantate Domino 

 

Dinsdag 25 december 

Domburg 

Willibrordkapel 

10.00 uur 

Woord- en communieviering 

Voorganger: Rens Stobbelaar 

 

 

 

 

 

H.H. Petrus- en Pauluskerk 

10.00 uur 

Eucharistieviering 

Voorganger: pastor Jan Voeten 

Gaudeamus 

 

Onze Lieve Vrouwekerk 

10.00 uur 

Eucharistieviering 

Voorganger: pastor Paul de Maat 

Familiekoor 

 

Zaterdag 29 december 

Zorgcentrum Ter Reede 

10.30 uur 

Voorganger: werkgroep 

 

Domburg 

Willibrordkapel 

19.00 uur 

Eucharistieviering 

Voorganger: pastor Jan Voeten 

 

Zorgcentrum Willibrord 

17.00 uur 

Eucharistieviering 

Voorganger: pastor Paul de Maat 

 

Zondag 30 december 

H.H. Petrus- en Pauluskerk 

10.00 uur 

Eucharistieviering 

Voorganger: pastor Paul de Maat 

 

Onze Lieve Vrouwekerk 

10.00 uur 

Woord- en communieviering 

Voorganger: Wil Sweere 

 

Dinsdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) 

H.H. Petrus- en Pauluskerk 

10.00 uur 

Eucharistieviering 

Voorganger: pastor Jan Voeten  

 

Onze Lieve Vrouwekerk 

10.00 uur 

Eucharistieviering 

Voorganger: pastor Paul de Maat 

 

 



 

Videokanaal katholiekleven.nl groeit door 

Na een experimentele periode van drie jaar heeft de Nederlandse 

Bisschoppenconferentie besloten door te gaan met haar videokanaal 
katholiekleven.nl. De prestaties en ontwikkelingen van het kanaal zijn 
geëvalueerd en er ligt een plan voor de komende drie jaar om verder te bouwen 
op het stramien dat in de eerste drie proefjaren is neergezet. 

Projectleider Daphne van Roosendaal is blij dat de plannen voor de voortzetting de 
instemming krijgen van de bisschoppen. ,,In drie jaar tijd hebben we met beperkte 
middelen en menskracht katholiekleven.nl van de grond weten te tillen. Er zijn nu een 
website, een nieuwsbrief, een youtubekanaal en een facebookpagina waarmee we de 
producties van katholiekleven.nl onder de aandacht brengen.’’ 

Die producties bestaan uit onder meer filmpjes, podcasts, fotoseries en berichten 
gerelateerd aan het onderwerp communicatie. Tot de doelgroep behoren diegenen, 
jong en oud, die via internet meer willen weten over het katholieke geloof, de Rooms-
Katholieke Kerk en allerlei initiatieven die van daaruit worden genomen. 

Handig voor parochies 
Het bereik van katholiekleven.nl laat over de afgelopen drie jaar een gestage groei zien, 
,,maar we gaan voor nog meer kijkers, bezoekers en belangstellenden’’, zegt Van 
Roosendaal. ,,Daarvoor willen we de website anders en effectiever inrichten, zodat in 
een oogopslag te zien is wat nieuw is. Ook blijven we werken aan steeds betere 
filmpjes en podcasts. Daarnaast willen we voortbouwen aan een aanbod van producten 
die handig zijn voor parochies. Zo hebben we in 2018 een infographic over de 
rozenkrans beschikbaar gemaakt en ook een overzichtelijke plattegrond van een 
kerkgebouw. Parochies kunnen deze gratis downloaden en uitdelen aan bijvoorbeeld 
bezoekers tijdens Kerkproeverij of Open Kerkendag. We denken na over nog meer 
interessante downloads en hoe we die kunnen combineren met bijvoorbeeld een filmpje 
over een bepaald initiatief of thema’’, aldus de projectleider. 

Live streamen 
Ook nieuw in 2019 wordt de live stream waarmee katholiekleven.nl gaat 
experimenteren. Van Roosendaal: ,,We willen beginnen met de uitzending van een 
doordeweekse mis op Youtube. Van daaruit hopen we andere mogelijkheden met live 
streamen te onderzoeken.’’ Deze experimentele aanpak werkte eerder ook positief uit 
voor de podcasts van katholiekleven.nl. Hiermee speelde het videokanaal in op de 
groeiende belangstelling voor radioprogramma’s die wanneer men maar wil beluisterd 
kunnen worden. De podcasts vormen nu een blijvend onderdeel in het totale aanbod. 

Waardering 
De Nederlandse Bisschoppenconferentie onderstreept met haar besluit om door te 
gaan de waardering voor en het belang het eigen videokanaal katholiekleven.nl. ,,Een 
belang dat met het oog op de toekomst van levensbeschouwelijke programma’s alleen 
maar toeneemt’’, zegt Van Roosendaal. 

Bron: rkkerk.nl. Redactionele bewerking: Peter Vrancken 

Ga naar www.katholiekleven.nl 

 Facebook 3 Twitter 0  Google+0  LinkedIn0  

http://www.katholiekleven.nl/


 

Adventsactie 2018 

In het woord COMPASSIE ligt de ziel van de Adventsactie. 

 
Deze actie is geïnteresseerd in de mens achter het project en denkt mee. In haar 
brochure schrijft zij: ,,Als wij een project adopteren doen we dat omdat we geloven in 
het nut ervan, overtuigd zijn dat het geld goed besteed wordt en vooral dat het project 
herkend en erkend wordt door de mensen in het Zuiden. Lokaal draagvlak is voor ons 
essentieel.’’ Meer over deze actie leest u op pagina 9 van deze nieuwsbrief. 
 
Moeder en kind staan dit jaar centraal in de vier projecten die gekozen zijn:  
- Hulp aan straatkinderen in Rwanda en hun gezinnen. 
- Geboorteregistratie in Malawi. 
-Jonge moeders in Congo werken aan hun toekomst . 
- Opleiding, opvang en microkrediet voor arme vrouwen in Burkina Faso.  

Voor de H. Maria Parochie Walcheren is de keuze gevallen op de straatkinderen in 
Rwanda. In de folders achterin de kerken is dit project rood omlijnd. Neem gerust zo’n 
folder mee en leest u eens rustig de opzet van deze actie door. Wij hopen dat u geraakt 
wordt door het leed van deze mensen en het gekozen project wilt sponsoren. Dit kan 
door uw bijdrage over te maken op: IBAN NL 89INGBO653100000 t.n.v. Adventsactie, 
Den Haag met vermelding van het voorkeursproject of bij te dragen aan de 
parochiecollecte gedurende de Adventsperiode.  
 
In Vlissingen kunt u uw bijdrage ook nog in de offerzuil achterin te kerk doen.  

 
 

 

 

Uitvaartverzorging H. Jobse  0118  46 22 05 

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



 

Pauselijke Raad roept christenen en sikhs op een cultuur van 
goedheid te bevorderen 
Op 23 november vierden sikhs Guru Nanak Prakash Diwas. De Pauselijke Raad 
voor de Interreligieuze Dialoog te Rome schreef ter gelegenheid daarvan een 
boodschap aan sikhs. In de boodschap worden christenen en sikhs opgeroepen 
een cultuur van goedheid te bevorderen. 
 
 
Tekst: Drs. Berry van Oers (namens de Contactraad voor Interreligieuze Dialoog) 

 

De Nederlandse katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog sloot zich graag 
aan bij deze boodschap en wenste alle sikhs in Nederland een goede viering toe van 
Guru Nanak Prakash Diwas. 
 
,,Er is een alarmerende groei van het aantal mensen in onze buurten en steden dat zich 
onbemind voelt en voor wie geen zorg is. Daarom is ons denken gericht op de vraag 
hoe wij, zowel christenen als sikhs, de cultuur van de goedheid kunnen bevorderen voor 
het welzijn van alle mensen’’, zegt bisschop Miguel Ángel Ayuso Guixot, secretaris van 
de Pauselijke Raad. ‘Goedheid’ of ‘liefde’ is een houding van iemand die vriendelijkheid 
en voorkomendheid, zorg en aandacht toont jegens de ander. Mgr. Guixot: ,,De vorming 
in ‘goedheid’ moet natuurlijk beginnen in de gezinnen, waar kinderen, geleid door het 
voorbeeld van ouders en ouderen, leren om liefde, aandacht en zorg te hebben voor 
anderen, vooral voor de zwakken en behoeftigen, door hen te dienen en tot steun te 
zijn.’’ 
 
Goeroes 
Het sikhisme is geïnspireerd op het onderwijs van tien goeroes. De eerste goeroe was 
goeroe Nanak (1469-1539) die leefde in Pakistan. Goeroe Nanak leerde dat mensen 
een onderdeel vormen van het Goddelijke licht. Zij kunnen de allerhoogste (spirituele) 
staat bereiken door op te gaan in God. Jaarlijks vieren sikhs de geboortedag van 
goeroe Nanak. Ze gaan dan naar hun gebedshuizen, lezen uit hun heilige boek, zingen 
liederen en delen eten uit. 
 
Sikhs geloven in één God, gelijkheid, rechtvaardigheid en vrijheid voor iedereen. Zij 
accepteren het bestaan van alle geloven en wijzen bevooroordeling of onderdrukking op 
basis van godsdienst, kaste, kleur, geloofsbelijdenis, ras en/of sekse af. 
 
Er zijn 26 miljoen sikhs waarvan er 21 miljoen in India wonen. In Nederland wonen 
ongeveer 15.000 sikhs. De meerderheid hiervan woont in Amsterdam, Rotterdam, 
Almere en Den Haag. In Nederland zijn er acht Gurdwara’s (sikh-gebedshuizen). 

Lees hier de Nederlandse vertaling van de boodschap aan de sikhs. 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

  

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2018/11/Boodschap-aan-de-Sikhs-2018.pdf
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Caritas collecteert in Vlissingen voor kerstpakketten  

In Vlissingen wordt in december nogmaals voor de kerstpakketten gecollecteerd. 

 
Er is een flinke lijst van gegadigden voor deze pakketten en dus er is ook een flink 
bedrag nodig om deze te kunnen bekostigen. Wij hopen op net zo'n gulle bijdrage als 
vorige maand. 
 
Het Caritasbestuur stuurt uw bijdrage heel graag door naar de werkgroep van de Raad 
van Kerken die al volop bezig is met de voorbereidingen. 
 
 



 

Hoop voor moeder en kind: adventsactie 
Op zondag 2 december 2018 begint de Advent, de tijd dat de Kerk leeft in de 
verwachting van de komst van haar Heer, Jezus Christus.. Tijdens deze periode 
spannen parochies en parochiekernen zich in voor de Adventsactie. 

,,De Bisschoppelijke Adventsactie draagt een ander karakter dan haar evenknie, de 
Vastenactie,’’ vertelt Ben Hartmann, de diocesane missiesecretaris desgevraagd. ,,De 
Advent is een periode van verwachting. Gods Zoon komt als een kind naar ons toe. 
Hierdoor zien we in ieder kind de liefde van God weerspiegeld. Deze overtuiging vormt 
de leidraad voor de projecten van de Advensactie. De zorg voor kinderen en hun 
omgeving staat centraal.’’ 

In samenwerking met lokale organisaties stelt de Adventsactie in 2018 met het 
motto ‘Hoop voor moeder en kind’ vier projecten centraal: 

1. Opleiding, microkrediet en kinderopvang voor kwetsbare vrouwen in Burkina 
Faso. Veel vrouwen in Burkina Faso (het vroegere Opper-Volta) zijn 
ongeschoold en trouwen vaak erg jong. Hun kans op werk is minimaal. De 
zusters van de congregatie Onze Lieve Vrouw van Liefde van de Goede Herder 
bieden in de stad Bobo-Dioulasso hulp aan de allerarmste vrouwen. De 
congregatie leidt een opvanghuis, een kinderopvang, een kleuterschool en een 
opleidingscentrum. 

2. Opzetten van een systeem van geboorteregistratie in Malawi. Malawi behoort tot 
de allerarmste landen van de wereld. Volgens de statistieken wordt maar 5% van 
de inwoners van Malawi bij de geboorte geregistreerd. Zonder registratie heeft 
een kind geen rechten en geen toegang tot het onderwijs en de 
gezondheidszorg. De gemeenschap Sant’Egidio zet in samenwerking met de 
overheid een systeem op waardoor mensen zich eenvoudiger kunnen laten 
registreren. 

3. Netwerk van naaiateliers voor jonge moeders in de Democratische Republiek 
Congo. De Adventsactie voert dit project uit in samenwerking met de Stichting 
Redemptio van de redemptoristen. Deze stichting heeft in enkele parochies een 
opleidingstraject opgezet om het toekomstperspectief van jonge meisjes en 
vrouwen te verbeteren. Het doel is een duurzaam netwerk op te bouwen van 
naaiateliers, naaicoöperaties en verkooppunten waar de gemaakte kleding wordt 
verkocht. Dit moet de vrouwen in staat stellen te voorzien in het 
levensonderhoud van henzelf en hun gezinnen. 

4. Hulp aan straatkinderen in Rwanda en hun gezinnen. In Rwanda zijn er nog 
steeds veel straatkinderen, terwijl de welvaart van het land toeneemt. Veel 
gezinnen leven in extreme armoede door de trek van boeren naar de voorsteden, 
de gevolgen van aids en toenemende werkloosheid. Zij kunnen onmogelijk 
voorzien in de basisbehoeften van hun kinderen: voedsel, opvoeding en 
medische zorg. Vaak zijn de kinderen bovendien slachtoffer van misbruik, 
geweld of mishandeling. Leven op straat lijkt dan een oplossing. In de straten 
van de hoofdstad Kigali leven zo’n 3.000 kinderen. De organisatie CECYDAR 
vangt al sinds 1992 straatkinderen in Kigali op en plaatst hen zo snel mogelijk 
terug in een gezin. 

 
 

Bron: nieuwsbrief Bisdom Breda; redactionele bewerking: Peter Vrancken 
 



 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

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 las er meer over in onze nieuwsbrief 
van 9 november jl. 

 
■ 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 
las er meer over in de nieuwsbrief van 23 november jl. 

 
■ Zondag 9 december (vanaf 18.00 uur) 

Wereldlichtjesdag 2018. De Raad van Kerken in Middelburg e.o. organiseert een wake 
in de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat 62 in Middelburg. U las er meer 
over in de vorige nieuwsbrief. 

 
■ Zondag 16 december (19.00 uur). 

De Raad van kerken Middelburg e.o. organiseert SAMENKerstZINGEN in  de H.H. 
Petrus en Pauluskerk in Middelburg. U las er meer over in de vorige 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. 

 
■ Woensdag 19 december (14.00-16.30 uur) 

Adventsviering voor senioren vanaf 72 jaar in de Blauwe Zaal bij speeltuinvereniging De 
lammerenburcht in Vlissingen. U las er meer over in de nieuwsbrief van 16 november jl. 
 

 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. 

 

 
Denk bij het maaien 

aan hen die gezaaid hebben!!

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 deze 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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