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Oproep tot gebed voor slachtoffers van de aanslag in Utrecht 

Naar aanleiding van de aanslag die maandag 18 maart heeft plaatsgevonden in 

Utrecht, heeft de aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Eijk, opgeroepen tot gebed 
voor de slachtoffers. De Nederlandse Bisschoppenconferentie sluit zich van harte 
bij deze oproep aan. 
 
Op de website van het aartsbisdom Utrecht werd nog dezelfde dag de volgende tekst 
gepubliceerd: De stad Utrecht is vandaag opgeschrikt door een aanslag waarbij, voor 
zover nu bekend, drie doden en vijf gewonden zijn gevallen. 
 
Kardinaal Eijk: ,,De schok vandaag is groot. Het motief van de dader is nog onduidelijk, 
maar duidelijk is wel dat de impact op de stad en op Nederland groot is. We leven zeer 
mee met de slachtoffers en hun familieleden en tevens met de getuigen van dit 
afschuwelijke incident. Ik vraag uw gebed voor de overledenen en hun nabestaanden, 
en voor de gewonden die vandaag te betreuren zijn, om een voorspoedige en volledige 
genezing.’’ 

Kijk ook op www.aartsbisdom.nl 

 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken

https://www.rkkerk.nl/oproep-tot-gebed-voor-slachtoffers-aanslag-utrecht/
https://www.rkkerk.nl/oproep-tot-gebed-voor-slachtoffers-aanslag-utrecht/
https://www.aartsbisdom.nl/aartsbisschop-van-utrecht-roept-op-tot-gebed-voor-slachtoffers-aanslag-utrecht/
https://www.aartsbisdom.nl/aartsbisschop-van-utrecht-roept-op-tot-gebed-voor-slachtoffers-aanslag-utrecht/


 

Vastenactie ‘Schoon water verandert alles!’  Deel 3 

Van Aswoensdag tot Pasen voert Vastenactie campagne voor projecten in 

ontwikkelingslanden. Dit jaar steunt de H. Maria Parochie Walcheren een project 
dat zich uitstrekt over de hele wereld, met als doel schoon water bereikbaar te 
maken voor iedereen. 
 

Deze week: Goed waterbeheer in Kivu, Congo 
 
Kennis van hygiëne verbeteren 
Het Masisi gebied in Noord Kivu is het deel van Congo dat het zwaarst te lijden heeft 
gehad van de oorlog. Lange tijd leefden ontheemden er in kampen, waar latrines 
ontbraken wegens gebrek aan water. Mensen hebben zich inmiddels permanent in het 
gebied gevestigd, maar hun sanitaire omstandigheden zijn niet verbeterd. Water is niet 
langer een excuus voor het gebrek aan hygiëne, het probleem is dat mensen goede 
gewoonten zijn kwijtgeraakt. Door de oorlog is kennis over goede hygiëne verloren 
gegaan. Kinderen die tijdens de oorlog werden geboren, zijn nu volwassen en hebben 
nooit goede hygiënepraktijken van hun ouders kunnen leren. 
Uit recent onderzoek van Caritas Goma blijkt dat 70% van de huishoudens geen toilet 
heeft. Doordat iedereen zijn behoefte buiten doet, overlijden veel mensen aan ziektes 
als cholera en diarree. Vooral kinderen onder de 5 jaar zijn het slachtoffer van 
besmetting door verontreinigd water. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat 90% van de 
mensen geen idee heeft wanneer je je handen moet wassen. Niemand kon vijf door 
water overdraagbare ziektes opnoemen en niemand beschikte over een mogelijkheid 
tot handen wassen. 
 
Dit project heeft tot doel waterbeheer en (kennis van) hygiëne te verbeteren en het 
milieu te beschermen in zes dorpen in het Masisigebied. Er worden watercomités 
opgericht waar speciale aandacht is voor participatie van vrouwen, om zeker te stellen 
dat de resultaten duurzaam zijn. Deze comités worden, in nauwe samenwerking met de 
lokale autoriteiten, verantwoordelijk voor het opzetten van activiteiten en het beheren 
van voorzieningen. 
 
Vrouwelijke leiders worden getraind en begeleid voor watermanagement en 
waterbeheercomités. Het aantal latrines wordt uitgebreid en er worden goedkope 
voorzieningen aangelegd om handen te wassen. Tenminste 200 vrouwen krijgen 
training op het gebied van algemene hygiëne en ziektes die worden overgedragen door 
vervuild water. Ook leren ze technieken om de bodem te beschermen, bijvoorbeeld 
door het kweken en planten van bomen. Bomen verbeteren het grondwaterpeil en gaan 
bodemerosie tegen. Bomen leveren bovendien duurzaam brandhout en bouwmateriaal 
voor de latrines. Door bodemerosie te bestrijden verbetert de voedselproductie. Ook is 
er aandacht voor het tegengaan van waterverspilling in de landbouw en recyclen van 
water. 
 
Caritas Goma heeft al veel projecten uitgevoerd in omliggende gebieden. Hun aanpak 
is erop gericht gemeenschappen actief te betrekken en zoveel mogelijk verantwoordelijk 
te laten dragen. Van dit project zullen 27.000 mensen profijt hebben. 
Stichting BVA (Bisschoppelijke vastenactie) draagt €50.000,- bij aan dit project. 
 

Bron: vastenactie Nederland 

 
 



 

 
 

 

Steun ons Vastenactieproject via Vastenactie Heilige Maria Parochie 
Walcheren 

 
IBAN NL84 INGB 0006 0514 05? 

 
Hartelijk dank voor uw gift! 

 

 
 
 
 
Volgende week: Schoon water bij de hand op Flores, Indonesië 
 
Vastenactiewerkgroep 
Insa van Duin, Lisanne Jacobs, Francis Toorop, Ger van Waegeningh, Leen 
Minderhoud en Leo Speckens 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 
Voor ongeveer 2 euro per 

week kunt u op deze plaats 
adverteren 

 
Info: Herman Maas 

0118 – 430377 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

‘24 uur voor de Heer’ op vrijdag 29 en zaterdag 30 maart 

Op vrijdag 29 en zaterdag 30 maart vinden de ‘24 uur voor de Heer’ plaats. In 

2015 nam paus Franciscus dit initiatief op in de bul Misericordiae vultus, waarin 
hij het Heilig Jaar van de Barmhartigheid afkondigde. Daarna is het elk jaar 
onderdeel geweest van de Veertigdagentijd als voorbereiding op Pasen. 
 
De ‘24 uur voor de Heer’ nodigen ertoe uit het sacrament van verzoening te vieren in 
een context van eucharistische aanbidding. ,,Het initiatief moet in de bisdommen 
worden bevorderd’’ benadrukt paus Franciscus in Misericordiae vultus (17). ,,Zeer veel 
mensen naderen opnieuw het sacrament van de verzoening en onder hen veel 
jongeren, die in deze ervaring vaak de weg weer vinden om terug te keren tot de Heer, 
om een ogenblik van intens gebed te beleven en de zin van het eigen leven opnieuw te 
ontdekken.’’ 
 
Ook bisdommen en parochies in Nederland sluiten zich bij dit initiatief aan. 
 
Kijk hier voor een overzicht van alle initiatieven. 
Kijk hier voor de bul Misercordiae vultus. 

 
Bron: Bisdom Breda; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

http://www.rkactiviteiten.nl/?selper=18&find=24+uur+voor
http://www.rkactiviteiten.nl/?selper=18&find=24+uur+voor
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2018/08/KD-2017-Terugblik-op-Heilig-Jaar-van-de-Barmhartigheid.pdf
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2018/08/KD-2017-Terugblik-op-Heilig-Jaar-van-de-Barmhartigheid.pdf


 

Mgr. Van den Hende spreekt met studenten Bovendonk over 
kerktop in Rome 

Zaterdag 16 maart was Mgr. Van den Hende te gast op de Priester- en 

Diakenopleiding Bovendonk. Hij sprak met de studenten over de kerktop over 
seksueel misbruik van minderjarigen. Deze werd in februari in Rome gehouden 
(21-24 februari 2019). Mgr. Van den Hende nam eraan deel als voorzitter van de 
Nederlandse bisschoppenconferentie. 
 
De bisschop van Rotterdam besprak met de studenten het onderzoek van de heer 
Deetman (2011) over seksueel misbruik van minderjarigen en het onafhankelijke 
Meldpunt Seksueel Misbruik RKK dat in het verlengde van de aanbevelingen van 
Deetman werd ingericht. Dit Meldpunt bracht in december 2017 zijn Eindverslag uit. 
Daarin rapporteert het uitvoerig over de wijze waarop in de periode 2011-2018 werd 
gewerkt aan erkenning, genoegdoening en hulpverlening. 
 
Ook zette de bisschop voor de studenten de pijlers van de preventie-aanpak uiteen. Dit 
zijn de Gedragscode Pastoraat, de VOG voor pastorale beroepskrachten en die ook 
geldt voor bepaalde vrijwilligers in de parochies, de antecendenten verklaring en het 
nieuwe Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag. Bij actuele klachten van misbruik van 
minderjarigen wordt het OM meteen op de hoogte gesteld. 
 
De bisschop drukte de studenten op het hart om zich tijdens de studie goed op de 
hoogte te stellen van het onderwerp en de regelingen ter zake misbruik en de preventie 
ervan, ter wille van een veilige Kerk, en zich te blijven informeren over het onderwerp 
door met name de berichtgeving op de website van de bisschoppenconferentie rkkerk.nl 
te volgen en nieuwsberichten op de bisdomwebsites. 
 
Gezamenlijke verantwoordelijkheid 
Preventie van seksueel misbruik is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. In een 
video, die aan het eind van de kerktop in Rome werd opgenomen, vertelt Mgr. Van den 
Hende dat preventie een aandachtspunt moet zijn van alle geledingen in de Kerk. De 
bisschop doet erin een oproep om pijn en schaamte om te zetten in toeleg op preventie. 
Hij vraagt daarom om extra aandacht voor preventie: ,,Schaamte en de zwaarte van het 
onderwerp seksueel misbruik van minderjarigen moeten ons niet verlammen. Dan juist 
is de omvorming belangrijk naar een grote alertheid voor de preventie die is 
afgesproken in ons land.’’ 
 
Preventie 
,,Preventie is een belangrijke opdracht,’’ benadrukt de bisschop in de video. ,,Er zijn 
steeds wisselingen van de wacht in parochies en instellingen. En er zijn steeds andere 
mensen die betrokken zijn op de Kerk. Maar laten we dan zorgen, dat die pijlers van de 
preventie steeds worden nageleefd. En dat schaamte en de zwaarte van het onderwerp 
ons niet verlammen, maar we met toewijding het goede doen ten gunste van de 
preventie.’’ 
 
Bekijk de video: https://youtu.be/pv1DjcxIOCQ 
 
 

Bron: Bisdom Breda; redactionele bewerking: Peter Vrancken 
 

https://bovendonk-opleidingen.bisdomvanbreda.nl/
https://bovendonk-opleidingen.bisdomvanbreda.nl/
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Bisschoppen COMECE in gesprek met voorzitter Europese 
Commissie EU, Jean-Claude Juncker 

De Commissie Bisschoppenconferenties Europese Gemeenschap (COMECE) 

hield van 13 tot en met 15 maart haar jaarlijkse voorjaarsoverleg. Namens de 
Nederlandse Bisschoppenconferentie was mgr. Hoogenboom aanwezig. Vorige 
week donderdag, 14 maart, sprak COMECE met de voorzitter van de Europese 
Commissie, Jean-Claude Juncker over onder meer het belang van de komende 
Europese verkiezingen. 
 
Dit gesprek bood de bisschoppen de gelegenheid om van gedachten te wisselen over 
de bereikte doelen en lopende prioriteiten van de Europese Commissie onder 
voorzitterschap van Juncker. 
 
Sociale leer 
Juncker sprak zijn waardering uit voor de Sociale Leer van de Kerk: ,,Ik ben een fervent 
pleitbezorger van de sociale leer van de Kerk. Het is een van de meest nobele 
leerstellingen van onze Kerk. Het is een leer die Europa niet vaak genoeg in de praktijk 
brengt. Het zou goed zijn als we de waarde en leidende principes van de sociale leer 
van de Kerk herontdekken.’’ 
 
De Europese bisschoppen zegden opnieuw toe om de uitdagingen waar Europa en 
haar inwoners voor staan te blijven agenderen. Te denken valt daarbij aan uitdagingen 
als digitalisering, technische ontwikkelingen, demografie, opwarming van de aarde en 
migratie. 
 
Ze benadrukten de noodzaak om de krachten van alle mensen van goede wil te 
bundelen om zo beter het gezamenlijk belang te kunnen dienen. De menselijke persoon 
zou altijd centraal moeten staan in het Europese beleid, vinden de bisschoppen. 
 
Brexit 
In het zicht van een mogelijke Brexit en twee maanden voor de verkiezingen van het 
Europese Parlement roepen de bisschoppen burgers van de EU op om hun 
verantwoordelijkheid, hun recht en plicht om te gaan stemmen te nemen. Door te 
stemmen geeft men gezamenlijk een nieuwe impuls aan de opbouw van Europa. De 
uitkomsten van de verkiezingen bepalen en beïnvloeden immers politieke beslissingen 
voor de komende vijf jaar. 
 
De bisschoppen benadrukten de noodzaak om de dialoog in Europa te blijven 
bevorderen om zo de kansen achter de uitdagingen te ontdekken en met effectieve 
oplossingen te komen voor het welzijn van iedereen in de Europese Unie. 
 
De ontmoeting tussen de EU bisschoppen en voorzitter Juncker past in de open, 
transparante en regelmatige dialoog tussen de Europese Instituties en de Kerken. 

Kijk voor meer informatie op de site van COMECE 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken

http://www.comece.eu/comece-spring-assembly-president-juncker-in-dialogue-with-eu-bishops
http://www.comece.eu/comece-spring-assembly-president-juncker-in-dialogue-with-eu-bishops


 

 

 

 
 
Bizar…… 

De aanslag in Christchurch (Nieuw Zeeland) eiste vijftig doden, die in Utrecht 

drie doden. Alom enorme publiciteit voor deze verschrikkelijke gebeurtenissen. 
Maar  toch…… 

 
Tekst: Peter Vrancken 
 
 
De taak van de journalist is informeren en veelal mondt dat uit in een (onbewuste) vorm 
van (massa)beïnvloeding. Dat klinkt wellicht negatief, maar hoeft dat zeker niet te zijn. 
 
Dankzij de massale publiciteit (overigens was de communicatie in Utrecht verre van 
vlekkeloos) gingen we de vlag halfstok hangen op overheidsgebouwen. Hield de 
Tweede Kamer een minuut stilte en werd de verkiezingscampagne een dag stil gelegd 
door de politieke partijen (met uitzondering van spelbreker Forum voor Democratie). 
 
Maar, en dat leg ik hier maar even aan u voor, over de brute moorden en slachtpartijen 
onder Koptische Christenen in Egypte lees ik niets tot nauwelijks iets. Aanslagen op 
kerken in Nigeria eisten bijna honderdvijftig dodelijke slachtoffers. Ook daar is helaas 
nauwelijks aandacht voor. Ja, bizar! 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl
mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

Inspiratiedag ‘Caritas beweegt’: een landelijk initiatief 

De zeven Nederlandse bisdommen organiseren op zaterdag 6 april voor de 

eerste keer een landelijke inspiratie- en verdiepingsdag met als thema ‘Caritas 
beweegt’. 
 
Op deze dag zal Martijn Kurstjens het project ‘Nieuwe diaconie in de nieuwe parochie’ 
presenteren vanuit het Bisdom Breda. Enkele ‘medelanders’ zijn vanuit dat project een 
moestuin gestart en schenken als tegenprestatie de helft van hun opbrengst aan de 
Bredase Voedselbank. 

Vanuit het hele land zijn er diaconale projecten die op deze dag aan bod komen. In een 
brief die onder meer is verstuurd aan PCI’s, parochies en diaconale werkgroepen 
bevelen missiesecretaris Ben Hartmann en caritasfunctionaris diaken Wim Tobé de dag 
van harte aan: ,,Het is een unieke gelegenheid om ervaringen uit te wisselen, kennis op 
te doen en anderen te laten delen in de ervaringen die u in uw parochie, PCI of 
werkgroep heeft.’’ 
 
Adres 
De ontmoetingsdag (10.00-17.00 uur) wordt gehouden in Abdijhof Mariënkroon en dat 
vindt u aan de Abdijlaan 8, in 5263 VP Nieuwkuijk, nabij ’s Hertogenbosch. 

Programma 
Het ochtendprogramma begint met een eucharistieviering en diverse inleidingen. 
Kardinaal Peter Turkson uit Ghana is hoofd van het Vaticaanse Ministerie voor 
Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling. Hij, of een van zijn naaste 
medewerkers, zal deze dag spreken over het belang van caritas en sociale 
rechtvaardigheid in een veranderende samenleving. (Er zijn tolken aanwezig.) Hilde 
Kieboom, voorzitter van de gemeenschap Sant’Egidio in Antwerpen, en zuster Sara 
Böhmer, vicevoorzitter van de KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen), gaan in op 
nieuwe vormen van gemeenschap en hun belang voor de diaconie. 
 
Aanmelden 
Aanmelden wordt gevraagd vóór 31 maart via inspiratiedag@bisdomrotterdam.nl met 
vermelding van uw woonplaats en functie. 
 
Programma 
Download het programma 
 
Deze inspiratiedag wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van 
Kansfonds. 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 
 
 

 

Ook een mooie tekst voor de rubriek Tot besluit bedacht? 
 

Stuur deze naar nieuws@rkwalcheren.nl 
 

https://sintfranciscuscentrum.nl/projecten/nieuwe-diaconie-in-de-nieuwe-parochie
https://sintfranciscuscentrum.nl/projecten/nieuwe-diaconie-in-de-nieuwe-parochie
mailto:inspiratiedag@bisdomrotterdam.nl
mailto:inspiratiedag@bisdomrotterdam.nl
https://www.bisdomvanbreda.nl/wp-content/uploads/2019/03/2019-04-06_CaritasBeweegtUitnodigingWorkshops.pdf
https://www.bisdomvanbreda.nl/wp-content/uploads/2019/03/2019-04-06_CaritasBeweegtUitnodigingWorkshops.pdf


 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

Vespers  in de 40 dagentijd 2019  

In de Sint Jacobskerk in Vlissingen wordt, in de aanloop naar Pasen, iedere 

woensdagavond een vesper gehouden.  Een goede gelegenheid voor inkeer, 
meditatie en stilte. Thuis lukt dat soms niet zo goed, maar in de kerk gaat dat 
vaak gemakkelijker. 
 
Met elkaar zitten we bij een nis en volgen steeds dezelfde opzet. Het is een korte 
viering met gebed, zang, lezing, stilte en muziek. De eerste dag van de vesper staat 
Aswoensdag centraal. De zes vespers zijn als het ware rustplaatsen, oases in de 
woestijn. 
 
De vespers worden georganiseerd door de Raad van Kerken in Vlissingen. Ze zijn dus 
oecumenisch van opzet en worden geleid door een voorgang(st)er uit een van de 
deelnemende kerken. 
 
Wilt u op weg naar Pasen een moment van inkeer en verstilling, maar met anderen, dan 
bent u van harte welkom. Na de viering, die ten hoogste drie kwartier duurt, drinken we 
samen nog wat. 
 
Specifieke informatie 
Locatie Sint Jacobskerk, Vlissingen 
Data  20 en 27 maart, 3 en 10 april 
Aanvang:  19.30 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lief en leed 

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

Gedoopt 

Kendi Amwa op 17 maart 2019 

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

redactionele verantwoordelijkheid is niet op deze rubriek van toepassing! 

 

 



 

 

 

 
 
 

■ Iedere woensdagavond van 6 maart tot en met 10 april (19.30 uur) 
Vesper in de Sint Jacobskerk in Vlissingen, georganiseerd door de Raad van 
Kerken Vlissingen. U leest er meer over elders in deze nieuwsbrief. 

 
■ Zondag 24 maart (19.00 uur) 

Taizéviering in de Sint Jacobskerk in Vlissingen met muzikale begeleiding van 
Jos Vogel (piano) en Marjo Schillings (zang).

  

► Donderdag 11 april 

Door omstandigheden verschijnt de nieuwsbrief deze week ruim een dag eerder 
dan gebruikelijk. Kopij voor deze editie moet daarom uiterlijk woensdagavond 10 
april (18.00 uur) in het bezit van de redactie zijn. 

 
■ Woensdag 17 april (19.00 uur) 

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

 
 

 

 

Steun ons Vastenactieproject via Vastenactie Heilige Maria Parochie 
Walcheren 

 
IBAN NL84 INGB 0006 0514 05? 

 
Hartelijk dank voor uw gift! 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Trouw blijft zijn waarde behouden!! 



 

 

 

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? Dat kan via de website. Heeft u nieuws of 
een agenda-bericht voor de digitale nieuwsbrief? Graag een mailtje naar de redactie: 
nieuws@rkwalcheren.nl. Kopij uitsluitend aanleveren in platte tekst en 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. Inzending betekent, dat u hiermee bekend bent en daarvoor 
verantwoordelijkheid draagt. 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 eindredacteur  
beoordeeld. Een opgelegd embargo impliceert niet automatisch, dat dit altijd gerespecteerd wordt. 
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