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Gaat u mee met de Bisdombedevaart 2019? 

In oktober 2019 gaat het bisdom Breda op bedevaart. De bedevaart staat in het 

teken van de heilige Benedictus, die aan het eind van de vijfde eeuw leefde. 
 
We gaan naar de plaatsen waar hij zijn roeping beleefde en verdiepte: naar Subiaco en 
naar Monte Cassino. Het zijn bijzondere plaatsen in een indrukwekkend mooie 
omgeving. Tijdens de bedevaart bezoeken we verschillende grote benedictijnse abdijen, 
en op de terugreis bezoeken we de geboorteplaats van paus Johannes XXIII. 
 
Het bisdom Breda heeft al vaker bedevaarten georganiseerd. Met de bisschop van 
Breda gaan we voor de vijfde keer op reis om elkaar te ontmoeten, de onderlinge band 
te versterken en ons geloofsleven te verrijken. Deze bedevaart vindt plaats van 12 
oktober 2019 tot en met 19 oktober 2019. De reis wordt verzorgd door Pelikaanreizen. 
U kunt zich nog tot 1 juni aanmelden voor deze bedevaart. 
 
Aanmelden 
Aanmelden kan.via de website van het bisdom. Daar vindt u ook alle informatie over de 
bedevaart: www.bisdombreda.nl 
 

 

Dringende oproep 

Een alleen gaande parochiaan (vrouw, 60+) van de H. Maria Parochie Walcheren 
overweegt zich in te schrijven voor de Bisdombedevaart. Ter vermijding van de extra 
kosten voor een eenpersoonskamer zoekt zij een eveneens alleen gaande vrouw, die 
ook wil deelnemen aan deze bedevaart. Uw reactie kunt u sturen naar 
nieuws@rkwalcheren.nl die uw reactie geheel vertrouwelijk vervolgens naar mij zal 
doorsturen. Graag ook uw telefoonnummer vermelden, zodat ik snel contact met u kan 
opnemen. Ik hoop dat er iemand reageert. Graag voor 24 mei a.s. 
 

 

http://www.bisdombreda.nl/
mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

Vooraankondiging ‘Passie van Souburg’ 

De onlangs opgerichte stichting ‘Passie van Souburg’ is van plan in Oost-

Souburg op 5 april 2020, met amateurs en vrijwilligers, een aan de huidige tijd en 
omgeving aangepaste vorm van ‘The Passion’ uit te voeren. Als locatie wordt 
gedacht aan de Karolingische Burg in Oost-Souburg. 
 

 
 
De organisatie wil dat de ‘Passie van Souburg’ voor een breed publiek toegankelijk is, 
ongeacht geloofs-, politieke- of levensovertuiging. Dat wil de stichting bereiken door een 
versie te schrijven die uitgaat van verdraagzaamheid en het er voor elkaar willen zijn. 
Sleutelwoorden zijn: samen, respect en begrip . Het verhaal zal in deze tijd en deze 
regio passen. 
 
Het geheel wordt in deze beginfase gedragen door 6 vrijwilligers die hun schouders 
onder dit evenement zetten. In de voorbereiding en tijdens de uitvoering zullen meer 
vrijwilligers nodig zijn. Het aantal deelnemers (zangers, acteurs, figuranten) zal tussen 
de 20 en 30 zijn. We hebben daarnaast nog vele handen nodig om dit evenement tot 
een succes te maken. Meer informatie kunt u vinden op de website. 
 
Mocht u dit initiatief willen steunen door als vrijwilliger mee te werken of als u graag een 
rol wilt spelen in de uitvoering, kijk dan op de website van de stichting: 
www.passievansouburg.nl. Daarop vindt u meer informatie en een knop waarmee u uw 
belangstelling kunt melden. 
 

http://www.passievansouburg.nl/


 

Zondag voor de Oosterse Kerken 19 mei: ‘God verheerlijken 
in liturgie en leven’ 

Op de Vijfde Zondag van Pasen, 19 mei 2019, wordt de Zondag voor de 

Oosterse Kerken gehouden. Dit keer met als motto: ‘God verheerlijken in liturgie 
en leven’. ,,Uitgangspunt is dat het Bijbelse begrip van verheerlijken en het 
liturgische begrip ‘verheerlijken’ op elkaar betrokken zijn,’’ aldus de Katholieke 
Vereniging voor Oecumene (KVO). 
 
,,In het Johannesevangelie verwijst het woord ‘verheerlijken’, ‘verheerlijkt worden’ 
steeds naar het grote mysterie van Jezus’ kruisdood en verrijzenis. In hetzelfde 
Johannesevangelie wordt dit ‘verheerlijken’ verbonden met het gebod aan de gelovigen 
om elkaar lief te hebben en zo te delen in de liefde van God (Joh 13,31-35). Zo worden 
‘verheerlijken’ en het concrete leven van alledag met elkaar verbonden”, licht de KVO 
toe op haar website. 
 
,,Verheerlijken gaat ook over het eer brengen aan God. Het oosters-orthodoxe 
christendom geeft op een bijzondere wijze uitdrukking aan het verheerlijken van God en 
het leven in de liefde. Op deze Zondag voor de Oosterse Kerken staan wij stil bij die 
bijzondere wijze waarop de Orthodoxe Kerk dit doet.’’ 

Bron: Aartsbisdom Utrecht. Redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 
 

 



 

Dertiende nachtelijke bedevaartstocht naar Oostakker 

In de nacht van zaterdag 1 juni naar zondag 2 juni aanstaande, houden we de 13e 

voet en fiets bedevaartstocht van Westdorpe naar Oostakker en terug. Op 
bedevaart gaan voorziet  duidelijk in een behoefte. Dit ondanks de veranderingen 
in de samenleving en de ontkerkelijking. 
 
Er zijn verschillende motivaties om op bedevaart te gaan. Mogelijk dat je even afstand 
wilt nemen van het hectische bestaan of andere mensen wilt ontmoeten. Misschien wil 
je nadenken over levensvragen, over zingeving of  over God of je naaste. Wat de reden 
ook is voor deze bedevaart en het bezoek aan deze Lourdesgrot, het is  een uitgelezen 
moment om tot bezinning en innerlijke rust te komen. 
 
De heenreis is in de vroege ochtend. De wandeltocht begint midden in de nacht in alle 
rust. Je ervaart het ontwaken van de natuur bij het krieken van de dag. Het bedevaarts-
oord van Oostakker (bij Gent) met de tot basiliek verheven kerk is één van de 
bekendste bedevaartplaatsen in België naast o.a. Banneux en Scherpenheuvel.  We 
vertrekken vanaf  de voormalige kerk ‘MFC de Kirke’ in Westdorpe. Op de heenreis die 
onder meer langs Wachtebeke, domein ’Puyenbroeck’, Zaffelaere en Hijfte voert, is een 
aantal pauzemomenten voorzien, om wat te eten en voor een sanitaire stop. 
 
Voor aanvang van de H. Mis in de basiliek (om 07.00 uur) is er gelegenheid om even bij 
te komen van de tocht, in een zaal van het klooster bij het bedevaartsoord. Oud Vicaris-
generaal Vincent Schoenmakers gaat voor in de H. Mis.  Nadien kunnen we de grot 
bezoeken. We nuttigen samen  een ontbijt met koffie of thee, dat door de organisatie 
verzorgd is. De afstand Westdorpe – Oostakker is ongeveer 25 km. Om een mooie 
rustige wandeltocht te maken, gaan we op de terugtocht langs de Moervaart. Dat is iets 
langer (4 km), maar een veel mooiere tocht. De totale afstand komt dan op ongeveer 54 
km. Voor mensen die slecht ter been zijn, is er een mogelijkheid om met de auto te 
reizen. Per fiets duurt de enkele reis ongeveer 2.15 uur. Te voet doen we er 6 uur over, 
maar het is geen wedstrijd. We gaan samen in een rustig tempo. Tijdens de terugtocht 
wordt gestopt in Zaffelaere. Hier hebben we in een verzorgingstehuis ruim de 
gelegenheid om even bij te komen. De tocht voert langs verschillende Mariakapelletjes. 
De weg heeft een landelijke karakter. We zien veel natuur en een aantal 
bloemkwekerijen. 
 
Als u mee wilt gaan: te voet, per fiets of met de auto, dan kunt u contact opnemen met 
de organisatie. Als u 54 km te voet wat teveel van het goede vindt, dan kunt u ook de 
halve tocht gaan en de terugtocht (per auto) met iemand van de organisatie meerijden. 
Hebt u geen eigen vervoer en is wandelen of fietsen niet mogelijk,  laat dat dan aan ons 
weten. Wij kunnen het niet beloven maar wij proberen dan vervoer voor u te regelen. 
Wij hopen veel nieuwe mensen te mogen verwelkomen om deze bijzondere tocht met 
ons mee te maken. Meld u aan en kom samen met uw familie, vrienden, buren of 
kennissen. 
 
Na aanmelding ontvangt u tijdig nadere gegevens en de vertrektijden. Voor deze 
tocht vragen wij een bijdrage van € 10.- per persoon. 
 
Meer informatie 
Nadere informatie over deze bedevaarttocht kunt u verkrijgen via Carl de Hulsters  
telefoon: 0115-452271 of email: cdehulsters@zeelandnet.nl of via Roger en Bianca 
Mateijsen-van Haelst  telefoon: 0115-454836  email: rmateijsen@zeelandnet.nl 
 

mailto:cdehulsters@zeelandnet.nl
mailto:rmateijsen@zeelandnet.nl


 

Bedevaartstocht naar Oostakker samengevat 
13e Wandel- en fietstocht Westdorpe - Oostakker – Westdorpe In de nacht van 
zaterdag op zondag 1 juni op 2 juni 2019 gaan wij voor 13 e keer naar Oostakker! 
 
Verwachte vertrektijden/programma 
00.45 uur vertrek van de wandelaars 
04.30 uur vertrek van de fietsers 
06.00 uur vertrek van de auto's 
06.45 uur iedereen is in Oostakker gearriveerd 
07.00 uur misviering in de Basiliek 
08.05 uur met z'n allen op de foto 
08.10 uur kort bezoek aan de grot 
08.30 uur gezamenlijk ontbijt 
09.15 uur naar de grot - vertrek wandelaars 
10.15 uur vertrek van de fietsers 
11.15 uur koffiestop voor de fietsers 
12.45 uur aankomst van de fietsers 
15.30 uur verwachte aankomst van de wandelaars 
 
 
 
  

 

 

Voor ongeveer 2 euro per 
week kunt u op deze plaats 

adverteren 
Info: Herman Maas 

0118 – 430377 
 

 

 

 
 
 

 



 

 

Nieuwe website voor videokanaal van de 
bisschoppenconferentie katholiekleven.nl 

Vorige week vrijdag, 10 mei, is de vernieuwde website van katholiekleven.nl 

online gegaan. Katholiekleven.nl is het videokanaal dat de Nederlandse 
bisschoppen in 2016 zijn gestart. ,,In de voorbije jaren is katholiekleven echter 
uitgegroeid tot veel meer dan alleen een videokanaal, mede daarom kon de 
website een upgrade gebruiken,’’ vertelt projectcoördinator Daphne van 
Roosendaal. 
 
,,Er zijn op de site naast video’s steeds meer artikelen en foto’s geplaatst. Later startten 
we ook met podcasts, waarvoor nog geen goede plek op de website was ingericht. 
Nadat de bisschoppen eind 2018 besloten katholiekleven.nl voort te zetten voor 
opnieuw een periode van drie jaar, ging de redactie aan de slag met de vernieuwing 
van de website.’’ 
 
Voor parochies 
De nieuwe opzet van de website geeft de bezoekers een betere ervaring. Ook krijgen 
onder ‘Voor parochies’ diverse materialen een plek. Parochies kunnen hiervan gebruik 
maken in hun media-uitingen. ,,Een service waarmee we de parochies van dienst willen 
zijn,’’ aldus Van Roosendaal. ,,Het is bijvoorbeeld niet altijd eenvoudig om aan mooie,  
rechtenvrije foto’s te komen. ,,In samenwerking met fotograaf Ramon Mangold komen 
op de nieuwe website regelmatig foto’s beschikbaar die parochies kunnen gebruiken in 
hun parochieblad en op hun website. Katholiekleven.nl maakt daarvoor een afspraak 
met de fotograaf over het gebruiksrecht. Parochies kunnen deze foto’s dan gratis 
gebruiken in hun eigen uitgaven.’’ 
 
Overigens kunnen parochies de video’s, podcasts en artikelen van katholiekleven.nl al 
langer gebruiken. De video’s kunnen via hun link worden ‘embed’ op parochiesites, 
podcasts kunnen worden gelinkt en artikelen mogen worden overgenomen. We hopen 
met de vernieuwde website de Nederlandse parochies nog beter van dienst te zijn met 
inspirerende verhalen en praktische materialen. 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 
 
 

Lief en leed 

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

Overleden 

Doortje Michielsen-Buise op 9 mei 2019 

Wij wensen de nabestaanden veel kracht en bemoediging toe. 
 

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

redactionele verantwoordelijkheid is niet op deze rubriek van toepassing! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

 
Zomerreis maandag 19 augustus t/m zaterdag 24 augustus 
2019 naar Beauraing 

De zomerreis 2019 gaat naar de bedevaartsplaats Beauraing in de Belgische 

Ardennen. In 1932/1933 verscheen de heilige Maagd Maria hier 33 maal aan vijf 
kinderen uit dit kleine stadje. Zij toonde zich als Onze Lieve Vrouw van het 
gouden hart. Sindsdien komen er vele pelgrims om Maria te eren en hun intenties 
aan haar toe te vertrouwen. Op plechtige wijze wordt elk jaar op 22 augustus de 
feestdag van het Hart van Maria gevierd, waar vele pelgrims, ook uit de 
omringende landen aan deel nemen. Ook wij zijn dit jaar er bij. 
 
 

 

 
Tijdens deze reis is er voldoende tijd 
voor een stil gebed aan dit 
bedevaartsoord, maar ook voor mooie 
wandelingen in het nabijgelegen 
nationaalpark. Ook is een bezoek 
mogelijk aan het stadje Dinant, mooi 
gelegen langs de Maas. Met een 
kabelbaan of per trappen omhoog naar 
de citadel heb je van daar uit een 
schitterend uitzicht over de stad.

 
 
Uitgaanstips 
Wie het sportiever wil kan ook een kano tocht over de Lesse maken of ondergronds 
gaan in de grotten van Han. Ook nodigen de binnenstad van Namen, de oude abdij 
Maredsous of de stad Luxemburg uit voor een bezoek. 
 
 
Tijdens deze reis verblijven wij in het gastenverblijf van het bedevaartsoord met 
hoofdzakelijk eenpersoonskamers. 
 
Nadere informatie 
Vertrek maandag 19 augustus 2019, 13.00 uur vanuit Limbricht. 
Terug  zaterdag 24 augustus 2019, 12.00 uur in Limbricht 
Kosten ca. € 450,-- (vol-pension) 
Opgave tot 15 juli 2019 bij www.platform30plus.nl of bij pastoor M. Otto, 
m.a.j.otto@hetnet.nl of telefonisch 046-4515595. 
 
 

 

 
Ook een mooie tekst voor de rubriek Tot besluit bedacht? 

 
Stuur deze naar nieuws@rkwalcheren.nl 

 

http://www.platform30plus.nl/
mailto:m.a.j.otto@hetnet.nl


 

Boodschap uit het Vaticaan ter gelegenheid van Ramadan: 
bevordering van universele broederschap! 

De Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog in Rome bracht vorige week 

vrijdag, 10 mei 2019, een boodschap uit ter gelegenheid van de islamitische 
vastenmaand Ramadan en het einde daarvan, Id al-Fitr. De Raad roept in de 
boodschap christenen en moslims op om ,,geworteld te blijven in de waarden van 
de vrede.’’ 
 
Tekst: Drs. Berry van Oers, Katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog 
 
En verder ,,om de waarden van wederzijds begrip, menselijke broederschap en 
harmonieuze co-existentie te verdedigen; om wijsheid, rechtvaardigheid en liefde weer 
hun plaats te geven.’’ 
 
Bisschop Miguel Ángel Ayuso Guixot, M.C.C.J., secretaris van de Raad, schrijft in de 
boodschap dat om de verscheidenheid te respecteren de dialoog het recht op leven van 
iedere persoon moet proberen te bevorderen, evenals diens lichamelijke integriteit en 
de fundamentele vrijheden van geweten, van denken, van expressie en van godsdienst. 
Mgr. Guixot: ,,Dit houdt de vrijheid in om te leven overeenkomstig iemands overtuiging 
zowel privé als in de publieke sfeer. Op deze wijze kunnen Christenen en Moslims  -als 
broeders en zusters-  samenwerken voor het gemeenschappelijk welzijn.’’ 
 
De boodschap van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog wordt in 
Nederland door de landelijke katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog 
toegezonden aan moslims in Nederland. Parochianen kunnen de boodschap 
meenemen bij hun bezoek aan hun moslimse buren of aanbieden aan de moskee. De 
boodschappen worden goed ontvangen en helpen bij het opbouwen van goede relaties. 
Moslims zien ze vaak als een gebaar, een teken van vriendschap en erkenning. In de 
boodschappen worden terreinen aangegeven waarop katholieken en moslims kunnen 
samenwerken. De boodschappen worden besproken in plaatselijke dialooggroepen en 
staan soms centraal tijdens symposia en landelijke ontmoetingsbijeenkomsten. 
 
Op diverse plaatsen in Nederland zijn er goede contacten tussen moslims en 
katholieken. De Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog onderstreept het 
belang van een vruchtbare dialoog die gebaseerd is op wederzijds respect en 
vriendschap. Bij die boodschap, om als broeders en zusters, als goede buren en 
vrienden samen te leven en te werken, sluit de Nederlandse katholieke Contactraad 
voor Interreligieuze Dialoog zich graag aan. 
 
Wens 
De Contactraad wenst moslims een goede vastentijd en een vreugdevolle viering van 

het einde van de vasten toe. Lees hier de Nederlandse vertaling van de boodschap voor 

de Ramadan 2019. 

 
De islamitische vastenmaand Ramadan begon op maandag 6 mei 2019 en eindigt 
op dinsdag 4 juni 2019. 
 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2019/05/Boodschap-voor-de-Ramadan-2019.pdf
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2019/05/Boodschap-voor-de-Ramadan-2019.pdf


 

 
  
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 



 

 

Europese Bisschoppen COMECE roepen op om te gaan 
stemmen bij Europese Verkiezingen 

De bisschoppen van COMECE (Commissie Bisschoppenconferenties Europese 

Gemeenschap) roepen in een gezamenlijke verklaring alle burgers in de Europese 
Unie op te gaan stemmen. Op 23 mei wordt de verkiezing in ons land gehouden 
voor het Europees Parlement. ,,De verkiezingsuitslag is van invloed op de 
politieke beslissingen voor de komende vijf jaar’’, schrijft COMECE. 
 
De Nederlandse Bisschoppenconferentie onderschrijft de oproep van COMECE, waar 
voor de Nederlandse conferentie mgr. Hoogenboom lid van is. De vertegenwoordigers 
van de Europese Bisschoppenconferenties voeren met COMECE regelmatig overleg 
met politici, ambtenaren en bestuurders van de EU. Zij vertolken de stem van de 
Rooms-Katholieke Kerk in de Europese Gemeenschap. 
 
Daarbij onderstrepen ze steeds opnieuw dat de menselijke waardigheid centraal moet 
staan in het Europese beleid. Bij grote uitdagingen op het gebied van migratie, 
vluchtelingen, digitalisatie en privacy komt COMECE op voor onder meer de rechten 
van de mens, voor kwetsbare groepen en voor gelijkwaardigheid. Belangrijk in de 
dialoog is ook het bewaken van de vrijheid van godsdienst. 
 
Recht, plicht en kans 
De Europese bisschoppen vinden het belangrijk dat de burgers in de EU hun 
verantwoordelijkheid nemen bij de komende verkiezingen ,,Gaan stemmen is misschien 
slechts een eerste stap, maar een hoogst noodzakelijke. Met de inspiratie van paus 
Franciscus in gedachten roepen we alle burgers, jong en oud, op om te gaan stemmen 
en zich te engageren tijdens de aanloop naar de Europese Verkiezingen zelf: dit is de 
beste manier om Europa te maken tot wat de burgers voor juist en rechtvaardig houden. 
Stemmen is niet alleen een recht en een plicht, maar ook een kans om concreet vorm te 
geven aan de opbouw van Europa!’’ 
 
Lees hier de complete verklaring van COMECE over de verkiezingen van 2019. 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken  

 

 

  

 

 
 

 

Nieuwsbrief H. Maria Parochie 
 

Als eerste met het laatste nieuws! 
 

 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2019/05/Europese-Bisschoppen-COMECE-over-Europese-Verkiezingen-2019.pdf


 

 

 
 

 
 
 

 

 
 



 

  

 
 

 
■ Zondag 19 mei 
 Vandaag is het open Kloosterdag. Ongeveer dertig kloosters openen hun  

deuren. U leest er meer over elders in deze nieuwsbrief. Meer informatie vindt u 
op: www.openkloosterdag.nl 

 
■ Zondag 26 mei (10.00 uur) 
 Vandaag start toeristenpastoraat Vrouwenpolder het seizoen. De laatste viering  

van het seizoen wordt gehouden op zondag 8 september 2019. Alle vieringen 
beginnen om 10.00 uur en iedereen is van harte welkom. Ook op Hemelvaarts-
dag en Maria ten Hemelopneming zijn er vieringen. Op 7 juli gaat Leo Fijen voor. 

 
■ Dinsdag 28 mei (14.00 uur) 

 Adventsviering voor senioren in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg. 
Graag vooraf aanmelden. 

 
■ Zondag 9 juni (10.00 uur) 

Vandaag begint in de toeristenkerk in Zoutelande het seizoen met een 
Pinksterviering. U bent van harte welkom. Op 8 september is de laatste viering 
van dit seizoen. 
 

■ Zondag 16 juni 
Voor de 9e  keer trekt de Sacramentsprocessie door de velden van 
Kwadendamme. Een feest van bezinning en beleving in de Pater Damiaan-
parochie. Er is gekozen voor het thema: Jouw Land is Mijn Land. Uiteraard ook 
weer vaandels, vlaggen, klederdracht, relieken alles ter ere van het Heilig 
Sacrament dat onder het baldakijn wordt meegedragen. Jong en oud zijn 
vertegenwoordigd. 
 

■ Zondag 8 september 2016 (10.00 uur) 
Vandaag zijn de laatste vieringen van het seizoen in onze toeristenkerken in 
Dishoek, Vrouwenpolder en Zoutelande. U bent vanzelfsprekend van harte 
welkom om te komen vieren in een van deze toeristenkerken. 
 

 

 
 

Een ons hulp is beter, 
dan een pond goede raad!! 

 

http://www.openkloosterdag.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 opgave van het e-mailadres op de website van de parochie.  
Nieuw e-mailadres? Afmelden? Dat kan ook 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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