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Eindejaarswens van de redactie van deze nieuwsbrief 

Ook dit jaar weer hebben we de nieuwsbrief weer met veel 

enthousiasme gevuld en gemaakt. Meer dan zevenhonderd pagina’s 
bezorgden we wekelijks in uw e-mailbox, verdeeld over 53 nummers! 
 
Allen die op enigerlei manier een bijdrage hebben verleend: hartelijk 
dank. 
 
 
Op de drempel van 2019 beginnen we deze nieuwsbrief met  
 
 
 

 

De redactie van de digitale nieuwsbrief van de H. 
Maria Parochie wenst u  

 

Vrede en alle goeds 
voor 2019!! 

 
 
 



 

Een greep uit het opvallendste nieuws van 2018 

In deze laatste nieuwsbrief van 2018 blikken we nog een keer terug op et bijna 

achter ons liggende jaar. Met hoogtepunten, maar vooral ook dieptepunten. Het is 
slechts een selectie, dus absoluut geen compleet overzicht. 
 
 
Tekst en foto’s: © Peter Vrancken 
 
 
 
 
Een hoogtepunt was toch wel de 
installatie van pastoor Fons van Hees 
als pastoor van de H. Maria Parochie 
Walcheren. 
 
Van Hees werd op 8 september in de 
H.H. Petrus- en Pauluskerk in 
Middelburg geïnstalleerd door vicaris 
drs. Paul Verbeek. 

 

 
 

 

 
De installatie van pastoor Van Hees 
betekende automatisch ook het 
terugtreden van pastoor Paul de Maat. 
De parochie werd door het nieuws 
compleet overvallen. 
 
Hij blijft echter behouden voor onze 
parochie. Ondanks zijn hoge leeftijd blijft 
hij voorgaan in eucharistievieringen.

 
Op 16 september nam Jeanine Heezemans afscheid als pastoraal werkster. Het 
vergrootte de druk op de overblijvende leden van het pastoresteam nog meer. Het 
leidde uiteindelijk tot een boze brief van ruim driehonderd kerkvrijwilligers aan bisschop 
mgr. Jan Liesen met de noodkreet om snel het pastoresteam (een beetje) uit de brand 
te helpen. Verder dan de constatering, dat er slecht gecommuniceerd was, kwam het 
bisdom vooralsnog niet. De druk op en irritatie bij de vrijwilligers nam verder toe, de 
ondersteuning aan hen nam spijtig genoeg verder af. Het water staat ze tot aan de 
lippen. 
 
En in onze vorige nieuwsbrief moesten we helaas melden, dat Marianne Cazemier, de 
vicevoorzitter van net parochiebestuur, om gezondheidsredenen haar ontslag heeft 
aangeboden bij bisschop Liesen. Zeven jaar was ze nauwe betrokken bij het vele 
bestuurswerk binnen een roerige parochie. Met name de plannen met en voor de Onze 
Lieve Vrouwekerk in Vlissingen en de zorgelijke financiële en personele positie vergden 
ontzettend veel van haar. 
 



 
 
 

 



Aandacht voor Maria uit de evangelies van Marcus, Mattheus 
en Lucas 

De pastores Paul de Maat en Andrea Hummelen gaan binnenkort opnieuw 

aandacht schenken aan Maria, ditmaal vanuit de evangelies van Marcus, 
Mattheus en Lucas. 
 
De maandelijkse bijeenkomsten worden zowel in de pastorie van Middelburg (in de 
ochtenduren) als de pastorie van Vlissingen (in de avonduren) gehouden. De drie 
bijeenkomsten worden gezamenlijk afgesloten met een vesperviering in de pastorie van 
Vlissingen met aansluitend een maaltijd. 
 
Data   woensdagen 23 januari, 27 februari en 20 maart 
Tijden   Middelburg:   10.00 – 12.00 uur 
   Vlissingen:  20.00 – 22.00 uur 
Vesperviering vrijdag 26 april, aanvang 17.00 uur, aansluitend maaltijd 
 
Wilt u meedoen? 

U bent van harte welkom op 23 januari, in Middelburg dan wel in Vlissingen. 
 
 
 
 
 

 

Uitvaartverzorging H. Jobse  0118  46 22 05 

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



Kerststallen op de kaart gezet 
Vorig jaar ‘haalde’ ze er de kerstbijlage van de PZC mee. Op eerste kerstdag 
‘kwam’ ze in Zeeland Nu, het dagelijkse nieuwsprogramma van Omroep 
Zeeland. In beide media vertelde Nicolette Meulenbroek enthousiast over haar 
kerststallen en kerstgroepen, waarvan ze er thuis ongeveer zeshonderd (!!) 
heeft staan. 
 
 
Tekst en foto: © Peter Vrancken 
 
 
Een deel van de enorme collectie stond tijdens de kerstdagen uitgestald in en buiten 
de vitrinekasten van de Petrus- en Pauluskerk in Middelburg. En Nicolette 
Meulenbroek was beide kerstdagen present om op de haar bekende, enthousiaste 
wijze, te vertellen over haar unieke verzameling. 
 
Op eerste kerstdag werden vijfentachtig bezoekers geteld. Een dag later ongeveer 
honderdvijftig. Klik hier voor het interview met Nicolette Meulenbroek op Omroep 
Zeeland: https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/110165/Zeshonderd-kerststallen-
Mijn-man-kan-gelukkig-goed-opruimen 
 
 

 
Waar creativiteit toe kan leiden. Twee kurken, een luciferdoosje, een stukje mooi 
pakpapier en een goudkleurig lint zijn voldoende om er een kerstgroepje van te 
maken. Ook deze komt uit de enorme collectie van Nicolette Meulenbroek. 
 
 
 
 

Wekelijks voor aantrekkelijke tarieven adverteren 
in deze nieuwsbrief? 

 
Neem contact op met Herman Maas 

telefoon 0118 – 43 03 77 

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/110165/Zeshonderd-kerststallen-Mijn-man-kan-gelukkig-goed-opruimen
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/110165/Zeshonderd-kerststallen-Mijn-man-kan-gelukkig-goed-opruimen


 Vieringen rond de jaarwisseling 
 

 

 

 

 

Zaterdag 29 december 

10.30 uur Zorgcentrum Ter Reede 

Voorganger: werkgroep 

 

Domburg 

19.00 uur Willibrordkapel 

Eucharistieviering 

Voorganger: pastor Jan Voeten 

 

17.00 uur Zorgcentrum Willibrord  

Eucharistieviering 

Voorganger: pastor Paul de Maat 

 

Zondag 30 december 

10.00 uur H.H. Petrus- en Pauluskerk 

Eucharistieviering 

Voorganger: pastor Paul de Maat 

 

10.00 uur Onze Lieve Vrouwekerk  

Woord- en communieviering 

Voorganger: Wil Sweere 

 

Dinsdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) 

10.00 uur H.H. Petrus- en Pauluskerk 

Eucharistieviering 

Voorganger: pastor Jan Voeten  

 

10.00 uur Onze Lieve Vrouwekerk 

Eucharistieviering 

Voorganger: pastor Paul de Maat



 

Drukbezochte kerstviering in Zorgcentrum Ter Reede 
,,Ik kan me niet herinneren dat er in Ter Reede de laatste tien jaar een 

eucharistieviering is gehouden. Wat is dit mooi’’, aldus een van de ruim honderd 

bezoekers aan de kerstmis, maandagmiddag, in het Vlissingse zorgcentrum. 

 

 

 

 

Een andere bezoekster van de 

kerstviering was een meisje van nu tien 

jaar: Sterre. 

 

 

Precies tien jaar geleden was zij ook in 

Ter Reede en lag ze als kleine baby van 

ongeveer zeven weken in de kribbe 

onder het altaar tijdens de kerstviering 

die toen in Ter Reede werd gehouden. 

 

 

En ja, onder de bezoekers aan de 

kerstmis, waarin pastor Paul de Maat 

voorging, waren mensen die zich dat 

tafereel van tien jaar geleden nog goed 

konden herinneren. 

 

De kerststal tijdens de viering in Ter Reede 
Foto: © Jeannette Vrancken 

 

 

 
 
 

 

Kerstsluiting Parochiesecretariaat Middelburg 

Het secretariaat van de parochiekern Middelburg is vanwege de feestdagen  

 

tot en met 2 januari 2019 
 
gesloten. In  het nieuwe jaar staan de vrijwilligers van het secretariaat u weer graag te 
woord! 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Collecte en particuliere giften voor Sulawesi brengen meer 
dan 244.000 euro op 

De collecte en particuliere giften voor Sulawesi, waartoe de bisschoppen 

opriepen na een tsunami en aardbeving die daar in oktober 2018 plaatsvonden, 
heeft al meer dan 244.000 euro opgebracht. Dat blijkt uit een tussenstand van de 
Stichting Bisschoppelijke Vastenactie (BVA). De opbrengst wordt via de zusters 
van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart (FDNSC) rechtstreeks besteed aan de 
slachtoffers van de natuurramp. 

Er komen nog dagelijks giften binnen, laat BVA weten, zowel via parochies die hebben 
gecollecteerd voor dit doel als van individuele donateurs. BVA is met de bisschoppen 
positief verast door alle financiële bijdragen en blij met de grote solidariteit van de 
Nederlandse katholieke gemeenschap met de mensen op Sulawesi. Omdat er meer 
binnen komt dan de zusters nodig hebben, zal het resterende bedrag worden besteed 
aan hulpverlening via andere katholieke hulpverlenende organisaties ter plekke. 

De zusters 
De zusters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart (FDNSC) die zelf aanwezig zijn in 
het getroffen gebied (Palu) hebben onmiddellijk na de aardbeving en tsunami op Palu 
hulp geboden aan de getroffen bevolking. Ze hebben daklozen opgevangen op hun 
eigen terrein en in het kinderdagverblijf dat ze runnen. Ook zijn vanuit die locatie 
medische posten gerund door vrijwilligers die ook naar andere opvangkampen reisden. 

Na deze eerste weken hebben de zusters in overleg met andere organisaties en 
congregaties gekeken wat de grootste noden waren in de samenleving. Besloten is dat 
het weeshuis van de zusters wordt hersteld en verbeterd om ook nieuwe weeskinderen 
(vanwege de ramp) te kunnen opvangen. 

Ook het kinderdagverblijf wordt hersteld om daarmee een opvangplek te kunnen bieden 
aan kinderen. Hier zijn de kinderen veilig en kunnen ze na school hun huiswerk maken. 
Verder werken de zusters samen met de Jesuit Refugee Service (JRS) die 
psychosociale hulpprogramma’s uitvoert. Kinderen uit getroffen families worden 
financieel ondersteund met schoolgeld en schoolmaterialen (boeken, schriften, 
potloden, speelgoed). Dit gaan de zusters drie jaar lang doen, zodat de ouders de 
mogelijkheid krijgen om weer financieel onafhankelijk te worden. 

De Stichting BVA dankt mede namens de bisschoppen iedereen hartelijk voor 
hun steun en inzet waarmee zo’n grote bijdrage kan worden geleverd aan de hulp 
die de zusters op Sulawesi verlenen aan hun medemensen in nood. 

Klik hier en lees over de eerdere oproep om te collecteren voor Sulawesi. 

Bron: rkkker.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 
 

 

 

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

 
 

https://www.rkkerk.nl/nederlandse-bisschoppenconferentie-vraagt-parochies-te-collecteren-voor-sulawesi/


 

Deetman sprak met paus Franciscus over 
misbruikonderzoek 

Op uitnodiging van paus Franciscus sprak drs. W.J. (Wim) Deetman vorige 

woensdag 19 december 2018 tijdens een privé audiëntie met de paus over 
seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk. 
 
Dit heeft de heer Deetman bekend gemaakt via de website van de voormalige 
onderzoekscommissie naar seksueel misbruik van minderjarigen in de R.-K Kerk. Het 
bericht hierover is na te lezen op de site voormaligonderzoekrk.nl 

Het gesprek dat ongeveer drie kwartier duurde, ging vooral over de opzet, aanpak, en 
uitkomst van het onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen binnen de R.-K. 
Kerk in Nederland. Deetman was voorzitter van de commissie die dit onderzoek heeft 
verricht (commissie-Deetman). 
 
Ook besprak hij met de paus enkele aandachtspunten hierbij in breder verband van de 
RKK. Het gesprek had plaats met het oog op de bijzondere bijeenkomst van 
bisschoppen in februari 2019 over seksueel misbruik van minderjarigen in de R.-K. 
Kerk. 
 
In afstemming met de heer Deetman was mgr. Van den Hende, als voorzitter van 
de Nederlandse Bisschoppenconferentie, bij het gesprek aanwezig. 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 

Mgr. dr. Jan Hendriks benoemd tot bisschop-coadjutor voor 
bisdom Haarlem-Amsterdam 

Afgelopen zaterdag, 22 december 2018, is in Rome bekend gemaakt dat Paus 

Franciscus hulpbisschop dr. J.W.M. (Jan) Hendriks benoemd heeft tot bisschop-
coadjutor, met recht van opvolging voor het bisdom Haarlem-Amsterdam. Dit 
betekent dat mgr. Jan Hendriks, sinds december 2010 hulpbisschop van het 
bisdom Haarlem-Amsterdam, te zijner tijd de huidige bisschop, mgr. dr. Jos Punt, 
zal opvolgen. 

Mgr. Hendriks is sinds zijn bisschopswijding lid van de Nederlandse Bisschoppen-
conferentie. Vanuit de bisschoppenconferentie is hij in de Nederlandse kerkprovincie 
bisschop-referent voor het onderwijs. 

Mgr. Van den Hende, voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie: ,,Mgr. 
Jan Hendriks is in onze Nederlandse bisschoppenconferentie een vertrouwde collega. 
Graag bidden wij als bisschoppen voor mgr. Hendriks bij de start en vervulling van zijn 
nieuwe verantwoordelijkheid als bisschop-coadjutor en voor onze voortgaande 
samenwerking in de bisschoppenconferentie en de Nederlandse kerkprovincie.’’ 

Ga voor meer informatie naar de site van bisdom Haarlem-Amsterdam. 

Bron: rkkkerk.ml; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

https://voormaligonderzoekrk.nl/2018/12/
https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=3542&t=Mgr+dr+Jan+Hendriks+benoemd+tot+bisschop-coadjutor


 

Dirigente Agnes v.d. Driest nam afscheid 
 
Tekst en foto: Marion Cloet 

 

 

 
Volledig verrast nam dirigente Agnes v.d. Dries, na 17 jaar op Eerste Kerstdag, na als 
dirigente met koor de H. Eucharistieviering verzorgd te hebben, afscheid als dirigente. 
Van het koor ontving ze bloemen en theaterbonnen.  Dankbetuigingen waren er verder 
van het parochiebestuur en de mensen in de kerk die haar een daverend applaus 
gaven. 
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Konferentie Nederlandse Religieuzen investeert niet meer in 
fossiele brandstoffen 

De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) investeert niet langer in kolen, 

olie of gas, met het oog op een leefbare wereld. 
 
De KNR, een overkoepelende organisatie van 188  religieuze organisaties, heeft  
€ 200.000.- aan obligaties Shell verkocht. Daarnaast koopt de organisatie geen nieuwe 
beleggingen in fossiele brandstoffen, investeert ze een deel van het geld dat vrijkomt in 
duurzame energie en roept ze al haar leden en de Nederlandse bisdommen op 
hetzelfde te doen. 

De KNR maakte dit bekend bij de presentatie van de handreiking Geloofwaardig 
Beleggen. Dit boekje biedt kerken en kloostergemeenschappen handreikingen om hun 
beleggingsbeleid duurzamer te maken. 

Abt Denis Hendrickx, penningmeester van de KNR, vertelt: ,,wereldwijd hebben 
religieuze instellingen circa tien procent van het belegd vermogen onder beheer. Het is 
zaak dat geld zodanig in te zetten dat het ten goede komt aan hun maatschappelijke 
doelen. Paus Franciscus heeft een aantal jaren geleden al een oproep gedaan om beter 
te zorgen voor onze aarde, ons gemeenschappelijk huis. Als religieuzen nemen we die 
oproep serieus. De KNR heeft besloten, in navolging van vele bisdommen, religieuze 
orden en congregaties wereldwijd, te gaan desinvesteren uit fossiele brandstoffen. De 
uitkomst van de top in Katowice laat wel zien dat het echt nodig is om maatregelen te 
nemen, ook hier in het Westen. We moeten kiezen niet alleen voor een zo hoog 
mogelijk rendement maar ook voor een rechtvaardigere verdeling van de lasten. We 
hopen dat we met ons besluit te desinvesteren ook anderen inspireren hierover na te 
gaan denken.’’ 

De winning van kolen, olie en gas ontwricht het klimaat en daarmee het leven op aarde. 
Klimaatverandering en de vervuiling van onze leefomgeving hebben nu al een 
desastreuze impact op het leven van velen, met name de meest kwetsbare volken en 
gemeenschappen. De komende jaren zijn bepalend om de doelen van het Parijs 
akkoord – maximaal 2 graden wereldwijde temperatuurstijging en een streven naar 1.5 
graad – binnen bereik te houden. Om dit enorm ambitieuze doel te halen, en onze 
planeet leefbaar te houden, is het essentieel dat we alle fossiele brandstoffen in de 
grond laten. 

Liset Meddens, directeur van Fossielvrij NL, is blij met het besluit van de KNR: ,,sinds 
het begin van de fossielvrij campagne in 2012 is er wereldwijd 6 biljoen dollar aan 
fondsen uit de fossiele industrie gehaald. Het is geweldig dat de KNR nu ook deze stap 
heeft genomen. We hopen dat andere religieuze organisaties hun goede voorbeeld 
volgen.’’ 

Bron: www.katholiek.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 
 

https://www.katholiek.nl/actueel/uitreiking-eerste-handboek-geloofwaardig-beleggen-aan-carla-dik-faber/
https://www.katholiek.nl/actueel/uitreiking-eerste-handboek-geloofwaardig-beleggen-aan-carla-dik-faber/
http://www.katholiek.nl/
mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Lief en leed 

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

 
Overleden 

Jennifer Mary Umbgrove op 24 december 2018 

 

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

redactionele verantwoordelijkheid is niet van toepassing op deze rubriek. 

 



 

 

Kerstboodschap van hindoes aan katholieken 

De Hindoe Raad Nederland schreef een boodschap aan de katholieke 

gemeenschap ter gelegenheid van Kerstmis. ,,De aanhangers van zowel de 
Katholieke kerk als van het Hindoeïsme zijn vanuit hun levensbeschouwing ten 
diepste verenigd in de gemeenschappelijke ambitie de wereld beter te maken dan 
die vandaag is,’’ schrijft de Hindoe Raad Nederland in de boodschap. 

 

De Raad zegt dat die ambitie geen 
sinecure is in een wereld die verscheurd 
lijkt door tegengestelde machten en 
waarin krachten elkaar eerder lijken 
tegen te werken dan met elkaar naar 
een gedeeld resultaat te streven. De 
Hindoe Raad Nederland: ,,Toch is het 
juist in deze tijden dat de boodschap 
van universele liefde meer dan ooit moet 
worden beschermd en uitgedragen. 
Immers, in een verschralende wereld 
zijn warmte, liefde, oprechtheid en 
mededogen waarden die meer dan ooit 
nodig zijn.’’

 

Goede contacten 
De katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog (CID), die namens de 
Bisschoppenconferentie de dialoog met andersgelovigen behartigt, en de Hindoe Raad 
Nederland (HRN) onderhouden goede contacten. Er vinden gesprekken plaats, naar 
aanleiding van de milieu-encycliek van paus Franciscus Laudato Si, over visies op 
duurzaamheid vanuit beide tradities, over de rol van religie bij integratie en de 
gemeenschappelijke bronnen van dialoog en samenwerking. Binnenkort staat er een 
volgende ontmoeting tussen de CID en de HRN gepland. 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 
 
 
 
 
 

 

Wilt u ons kopij sturen? Graag. 
 

Lees dan wel voor de zekerheid de spelregels in de disclaimer!! 
 

 



 

 

 

 
 
 

■ Zondag 6 januari (13.30-15.30 uur) 
Maria en Jozef ontvangen in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen 
kraamvisite. U leest er meer over elders in deze nieuwsbrief. 

 
■ Donderdag 17 januari (19.30 uur) 

In de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat 62 in Middelburg wordt 
aandacht besteed aan de spiritualiteit van pater Henri Nouwen, Jezuïet. U 
leest er meer over in onze volgende nieuwsbrief. 

 
■ Vrijdag 18 januari (vanaf 18.30 uur) 

Nieuwjaarsontmoeting Vicariaat Middelburg in Bovendonk, Hofstraat 8 te 
Hoeven. 

 
■ Maandag 21 tot en met zaterdag 27 januari 
 Wereldjongerendagen in Panama. 
 
■ Woensdag 23 januari (10.00-12.00 uur of 20.00-22.00 uur) 

Aandacht voor Maria vanuit de evangelies van Marcus, Mattheus en Lucas in 
de pastorie van Middelburg (ochtenduren) of Vlissingen (avonduren). Iedereen 
is van harte welkom. Lees hier meer over elders in deze nieuwsbrief. 

 
■ Maandag 4 februari (19.30 uur) 

 In de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat 62 in Middelburg wordt 
aandacht besteed aan de spiritualiteit van pater Frans van der Lugt, Jezuïet. U 
leest er meer over in onze volgende nieuwsbrief. 
 

■ Woensdag 17 april (19.00 uur) 
Chrismamis in de H. Willibrorduskerk van Teteringen. Gastheer is de parochie 
van de H. Augustinus van Hippo. 

 
 
 
 

 
 

De rijke denkt aan de toekomst, 
de arme aan het heden!! 



 

 

 

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 laten 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 en/of foto’s 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 eindredacteur  
beoordeeld. Een opgelegd embargo impliceert niet automatisch, dat dit altijd gerespecteerd wordt. 
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