
NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN 
Onafhankelijk, journalistiek medium 

JAARGANG 13 AFLEVERING 404  5 juli 2019
  

 
           Petrus- en Pauluskerk 

 
 
 

    

 
         Onze Lieve Vrouwekerk 

                    

 
  Dishoek 

 
    Domburg 

 
     Vrouwenpolder 

 
               Zoutelande

 

 
  

 

 

 

 
 

Caritascollecte 6 en 7 juli 2019 is bestemd voor de eigen kas 

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

dan in dit weekeinde een Caritascollecte. De collecte is deze keer bestemd voor 
de eigen kas. 
 
In de nieuwsbrief van 31 mei jl. heeft Caritas verteld hoe zij mensen op verschillende 
manieren probeert te ondersteunen. Het geld dat in de eigen kas komt, wordt gebruikt 
voor mensen in onze directe omgeving. 
 
Ook in onze directe omgeving zijn er mensen die onder of van een minimum inkomen 
moeten leven. Hierdoor is veel niet mogelijk. Door uw bijdrage kan Caritas wel iets 
mogelijk maken of nood oplossen. 
 
Caritasondersteuning heeft altijd te maken met een maatschappelijke oorzaak, omdat 
de samenleving bepaalde groepen mensen in de kou laat staan. Daarmee verklaart 
Caritas zich solidair. Het komt hierop neer: als niemand meer een mens-in-nood helpt, 
zou de Caritas die hulp op zich kunnen nemen. 
 
Kent u iemand die onze hulp kan gebruiken? Laat het ons weten. 
 
 
Bestuur Caritas Walcheren  
E: caritas@rkwalcheren.nl 
 

mailto:caritas@rkwalcheren.nl


 

Aanvragen van een gratis VOG (verklaring omtrent gedrag) 

De afgelopen jaren is in de media, en ook in de digitale nieuwsbrief van onze H. 

Maria Parochie Walcheren, veelvuldig aandacht besteed aan het ingestelde 
onderzoek door de commissie Deetman naar seksueel misbruik in de katholieke 
kerk. 
 
Deze commissie, ingesteld door de Nederlandse bisschoppen, heeft een groot aantal 
adviezen uitgebracht, welke door de Nederlandse bisschoppen nadien (verder) zijn 
uitgewerkt in beleid. 
 
Een daarvan is de verplichting voor groepen vrijwilligers om een VOG (Verklaring 
omtrent gedrag) te overleggen zodra zij vrijwilligerswerk gaan verrichten. Vrijwilligers 
met een bestuurlijke functie dienen altijd een betaalde VOG te overleggen. 
 
Vrijwilligers die verplicht zijn  om een (gratis) VOG aan het kerkbestuur te overleggen 
zijn: 

• vrijwilligers die met minderjarigen omgaan,  

• vrijwilligers die ouderen thuis bezoeken en  

• vrijwilligers die omgaan met kwetsbare groepen 
 
Normaal kost het aanvragen van een VOG ruim € 41,50 per persoon. Voor onze 
parochie zou dat (met de nodige vrijwilligers) een grote kostenpost betekenen.  
Gelukkig is overeenstemming bereikt tussen de Nederlandse overheid en de 
bisschoppen, dat de noodzakelijke VOG voor deze 3 groepen door het parochiebestuur 
gratis kan worden aangevraagd. 
 
Om u zoveel mogelijk werk uit handen te nemen, zal het parochiebestuur namens die 
vrijwilligers de VOG gaan aanvragen. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat de vrijwilliger 
beschikt over: 

• een Digid (digitale identificatie) alsmede  

• een e-mailadres. 
 
De VOG wordt immers door de overheid naar het e-mailadres van de vrijwilliger 
gestuurd. Zodra de vrijwilliger de VOG heeft ontvangen, stuurt zij/hij deze per e-mail 
(door) naar de secretaris van het parochiebestuur. 
 
We denken dat niet alle bedoelde vrijwilligers nu al over een mailadres en/of over een 
Digid beschikken. Daarom zal het parochiebestuur per werkgroep en in overleg met die 
groep, een handleiding geven hoe je een mailadres moet aanvragen en hoe je een 
Digid aanvraagt. 
 
We voeren het stapsgewijs in. De start is in september 2019. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
  
  
Jac van Damme, 
Secretaris H. Maria Parochie Walcheren. 
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Toeristenkerk Onze Lieve Vrouw op Zee bestaat 60 jaar 

De toeristenkerk Onze Lieve Vrouwe op Zee in Burgh Haamstede viert op 

zondag 14 juli het zestigjarig bestaan met een bijzondere eucharistieviering, 
waarin voorgaan vicaris drs. Paul van beek en pastoor drs. Fons van Hees. 
 
Wij nodigen u van harte uit om dit met ons mee te komen vieren 
 
Na de viering is er ruimte en tijd om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje 
en een drankje. 
 
U bent van harte welkom. 
 
Pastoor A. van Hees 
Commissie Parochiekern Schouwen-Duiveland 
Werkgroep Onze Lieve Vrouw op Zee kerk  
 
 
 

 

Uitvaartverzorging H. Jobse  www.hjobse-uitvaart.nl 

0118 – 462205 

 

 

 

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

 
 

http://www.hjobse-uitvaart.nl/


 

Thema Wereldjongerendagen 2022 bekend gemaakt 

Paus Franciscus heeft het thema bekend gemaakt van de Wereldjongeren-

dagen (WJD) die in 2022 plaatsvinden in Lissabon: ‘Maria stond op en ging met 
spoed’. De paus deed dit aan het eind van een internationale bijeenkomst met 
jongeren in Rome. 
 
Ook zijn de thema’s bekendgemaakt van de WJD’s die in de bisdommen worden 
gehouden in de jaren voorafgaand aan Lissabon. Elk jaar op Palmzondag worden deze 
diocesane jongerendagen gehouden. Ze staan in het teken van het op weg gaan om 
het goede nieuws te verkondigen. 

▪ WJD 2020: ‘Jongeman, Ik zeg je: sta op!’ (Lucas 7, 14) 
▪ WJD 2021: ‘Richt u op. Ik stel u aan tot getuige van wat u gezien hebt’ (vgl. 

Handelingen 26, 16) 
▪ WJD 2022 (Lissabon): ‘Maria stond op en ging met spoed’ (Lucas 1, 39) 

‘Sta op, ga de wereld in en leef!’ 
 
Kapelaan Jochem van Velthoven coördineert het jongerenwerk van het Bisdom Breda. 
De nieuwe thema’s doen hem terugdenken aan wat Paus Franciscus zei tijdens de 
WJD van 2016 in Krakau: Van Velthoven: ,,De paus heeft de jongeren toen opgeroepen 
om van hun comfortabele bank af te komen. Hij sprak over zogenaamde ‘couch 
potatos’, of wel de gamende, appende bankhangjongeren.’’ 
 
,,Het alternatief is namelijk veel leuker, uitdagender en inspirerender voor jezelf en voor 
de mensen om je heen. Sta op, ga de wereld in en leef! Het is een oproep aan alle 
jongeren, in het bijzonder aan de katholieke jongeren om werk te maken van hun geloof 
en verantwoordelijkheid hierin te nemen. Wacht niet af totdat iemand anders iets 
organiseert, maar kom zelf in beweging met je talenten en jeugdig enthousiasme. Jullie 
zijn het uur van God en dat is nu!.’’ 

Christus vivit 
De paus maakte de nieuwe thema’s bekend tijden internationale bijeenkomst met 
jongeren in Rome. Zo’n 250 jongeren, waaronder twee Nederlanders die waren 
afgevaardigd vanuit de Nederlandse kerkprovincie, waren drie dagen bijeen om te 
spreken over de Kerk en jongeren. Zij deden dit op basis van het document ‘Christus 
vivit’. Die tekst werd geschreven na de bisschoppensynode over ‘Jongeren, het geloof 
en de onderscheiding van de roeping’ in oktober 2018. 

Paus Franciscus vertelde de jongeren dat hij hoopt op een harmonieus samengaan van 
,,onze reis in het verlengde van de bisschoppensynode en onze tocht naar de WJD in 
Lissabon.’’ Hij benadrukte: ,,Jullie hebben elkaar nodig, als je een verschil wilt maken in 
de wereld die voortdurend neigt naar verdeeldheid,’’ aldus de paus. ,,Alleen als we 
samen optrekken, zijn we werkelijk sterk. Laten we met Christus, die het Brood ten 
Leven is en ons de kracht geeft voor onze tocht, zijn vuur brengen om licht te brengen 
in de duisternis in deze wereld.’’ 

▪ Meer WJD-gerelateerde nieuwsberichten 
▪ Meer over de internationale bijeenkomst Christus vivit 

 
Bron: Bisdom Breda; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

https://www.bisdomvanbreda.nl/category/geen-categorie/wereldjongerendagen/
https://www.rkkerk.nl/nederlandse-jongeren-naar-symposium-van-het-vaticaan-over-exhortatie-christus-vivit/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Stuur ons uw vakantiefoto(‘s) 

De vakantieperiode nadert en de redactie van de nieuwsbrief nodigt graag alle 

vakantiegangers uit een of enkele mooie, interessante of opvallende 
vakantiefoto’s in te sturen. 
 
 
Spelregels 
Het moeten foto’s zijn van kerkgebouwen, beelden of andere religieus getinte opnamen. 
Bovendien: u heeft de foto zelf gemaakt en daarop rusten geen rechten. 
 
 
Stuur deze met een korte begeleidende tekst en onder vermelding van naam en 
telefoonnummer naar onze redactie: nieuws@rkwalcheren.nl 
 
 
Een selectie van ingezonden foto’s zal worden gepubliceerd in de nieuwsbrief. 
 
 
We zijn benieuwd! Inmiddels hebben we de eerste foto’s ontvangen uit het Belgische 
Wavergem, vanaf Texel, Coventry in Engeland en het Duitse Keulen. Doet u ook mee?? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beperkte openingstijden secretariaten in Middelburg en 
Vlissingen 

In de vakantiemaanden juli en augustus zijn de secretariaten van de 

parochiekernen Middelburg en  Vlissingen beperkt geopend. 
 
Het secretariaat in Middelburg is alleen op dinsdag- en donderdagmorgen geopend en 
bereikbaar van 09.30 tot 11.30 uur. Het secretariaat in Vlissingen is alleen op 
woensdag- en vrijdagmorgen geopend en bereikbaar tussen 09.00 en 11.30 uur. 
 
Voor zeer dringende zaken of wanneer u dringend een pastor nodig heeft, kunt u 
telefonisch contact opnemen met: 06 53 63 71 30. 
 

 
 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

Mgr. Van den Hende publiceert boek bij 12,5-jarig 
bisschopsjubileum 

 ‘Bouwen aan een netwerk van liefde.’ Zo heet het boek met teksten van Mgr. 

Van den Hende dat op zondag 30 juni in Rotterdam werd gepresenteerd. Het boek 
verschijnt bij gelegenheid van het 12,5-jarig bisschopsjubileum (2006-2019) en 
bevat onder meer de catecheses van de bisschop tijdens de WJD’s van 2008, 
2011 en 2016. Mgr. Van den Hende was bisschop van Breda tussen 2007 en 2011 
en aansluitend bisschop van Rotterdam. 
 
In het boek is uitgebreid aandacht voor internationale themajaren, zoals het Jaar van 
het Geloof en het Heilig Jaar van de Barmhartigheid, en voor diocesane themajaren, 
zoals het Jaar van Gebed. Momenteel viert het bisdom Rotterdam het Jaar van de 
Roepingen. Een lezing van de bisschop over roeping op de landelijke impulsdag in 
Utrecht (2018) sluit het boek af. Ook is er aandacht voor de katholieke sociale leer. 

 

 
 
De teksten in de bundel zijn in 
chronologische volgorde opgenomen, 
maar verzameld en geordend aan de 
hand van de opbouw van de 
Catechismus van de Katholieke Kerk 
(CKK). 
 
 
,,De ratio van deze ordening en opbouw 
is dat alle gelovigen geroepen zijn om 
de schat van de Blijde Boodschap van 
generatie op generatie door te geven 
door het geloof te verkondigen, het te 
beleven in een broederlijk delen en het 
te vieren in liturgie en gebed (cf CKK 
3)’’, schrijft de bisschop van Rotterdam 
in het voorwoord.

Ten dienste van de Kerk 
Mgr. Van den Hende: ,,Ten diepste leeft in mij het besef dat het ambt van bisschop niet 
een project is van mijzelf, maar ten dienste staat van de Kerk, die als gemeenschap van 
geroepenen door de verrezen Heer gezonden wordt om in de wereld van vandaag het 
evangelie te verspreiden, ter wille van de voortgang van ons leven in geloof en tot de 
opbouw van het rijk van God.’’ 
 
Tijdens de presentatie op 30 juni hield Marc Bollerman een korte inleiding op het boek. 
Hij was jongerenwerker van het Bisdom Breda, waar Mgr. Van den Hende in 2006 
bisschop-coadjutor werd en in 2007 Mgr. Muskens als bisschop opvolgde. Marc is nu 
directeur bij Stichting Mara in Rotterdam. 
 

▪ Mgr. dr. J.H.J. van den Hende, ‘Bouwen aan een netwerk van liefde: 12½ jaar 
bisschop Van den Hende’. Uitgave: © 2019, Adveniat, Baarn, 285 pp. € 19,90. 

https://www.adveniat.nl/webwinkel/517/bouwen_aan_een_netwerk_van_liefd


 

  

 

Voor ongeveer 2 euro per 
week kunt u op deze plaats 

adverteren 
Info: Herman Maas 

0118 – 430377 
 

 

 

 
 
 

 

Lief en leed 

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

Overleden 

Ilse Maria Gosewisch op 29 juni 2019 

Bep Willems-Stark op 1 juli 2019 

Wij wensen de nabestaanden veel kracht en bemoediging toe. 

 

Gedoopt: 

Bukana Tewelde op 22 juni 2019 (Middelburg)  

Daiana  Lyonce Lampreia da Silva en Chrystian  André Lampreia da Silva op 

30 juni 2019 (Middelburg) 

Sjai Demi Groenefelt  en Djaez Avin Groenefelt op 30 juni 2019 (Vlissingen)  

 

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

redactionele verantwoordelijkheid is niet op deze rubriek van toepassing! 

 



 

 ‘Knuffeldief’ allesbehalve lief! 

De politie waarschuwt oudere inwoners van onze regio voor de praktijken van 

zogenaamde ‘knuffeldieven’: dieven die, terwijl ze hun slachtoffer knuffelend 
bedanken, oudere mensen beroven van sieraden. 
 
Aan de diefstal gaat een babbeltruc vooraf. Ook roept de politie mensen met oudere 
familieleden, vrienden of bekenden op met hun dierbaren te praten over dit delict. Hoe 
meer oudere mensen vooraf gewaarschuwd zijn, hoe kleiner de slagingskans voor dit 
soort laffe praktijken! 
 
De dieven spreken hun slachtoffers op straat aan, met als meest gebruikte smoes dat 
ze de weg willen weten, bijvoorbeeld naar een ziekenhuis, apotheek of een kerk. Dat 
doen ze de ene keer in het Nederlands, maar soms ook in het Engels of Duits. Ook zijn 
er gevallen bekend, waarbij de slachtoffers thuis op de bank zaten, zichtbaar van 
buitenaf, en dat de daders voor het raam de aandacht van het slachtoffer trokken en 
hem of haar naar buiten lokten. 
 
Hun tactiek is om de mensen die ze gesproken hebben daarna te bedanken met een 
erg hartelijke handdruk of omhelzing, soms zelfs door ze een (waardeloos) sieraad om 
te hangen en ondertussen hun slachtoffer te bestelen van bijvoorbeeld horloge, 
armband of halsketting. Op Youtube staat een filmpje uit Engeland waarop de praktijken 
van deze laffe dieven te zien is. Daar kunt u zien hoe slinks hun ‘werkwijze’ is. 
Helpt u mee? 
 
•         Behoort u tot de slachtofferdoelgroep en wordt u op straat aangesproken door  
iemand die de weg wil weten, negeer deze persoon dan gerust. In een tijd waarin zowat 
iedereen een smartphone heeft, is het niet nodig dat uitgerekend u iemand de weg zou 
moeten wijzen. Lukt het u niet degene die u aanspreekt te negeren, trek dan de 
aandacht van andere mensen op straat. Roep om hulp, laat u luidkeels horen. Laat u 
zich vooral niet aanraken, een onbekende hoeft u niet te knuffelen of de hand te 
schudden. 
•         Hebt u dierbaren of bekenden die tot de slachtofferdoelgroep behoren, 
waarschuw deze mensen dan voor dit soort praktijken. Op onze website 
https://www.politie.nl/themas/babbeltruc.html vindt u meer informatie over babbeltrucs 
(inclusief filmpjes) en het voorkomen ervan. 
•         Ziet u dat oudere mensen op straat worden aangesproken en het risico lopen 
slachtoffer te worden van een babbeltruc en vervolgens een beroving, bied dan actief 
uw ‘hulp’ aan de dief aan, bijvoorbeeld onder het mom dat u wel kunt helpen met het 
wijzen van de weg. Noteer indien mogelijk direct het kenteken van de auto of maak 
foto’s. Denk daarbij uiteraard altijd aan uw eigen veiligheid. Dit soort dieven slaat het 
liefst toe zonder publiek, grote kans dat ze er vandoor gaan als u uw hulp aanbiedt! 
•         Waarschuw altijd de politie, dat kan als het incident nog gaande is of de daders 
er net vandoor zijn ook via 112! 
  

Bron: Burgernet 

  

 

Ook in de zomermaanden verschijnt deze nieuwsbrief 

iedere week!! 

 
 

https://www.politie.nl/themas/babbeltruc.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren op een artikel? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

R.-K. Kerk en PKN komen met gezamenlijke verklaring tegen 
antisemitisme 

De Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland spreken zich 

in een gezamenlijke verklaring uit tegen een toenemend antisemitisme in ons 
land. De twee grootste kerkgenootschappen in Nederland sluiten daarmee aan bij 
een gevoel van urgentie over dit onderwerp in politiek en samenleving. 

,,Met grote zorg zien zowel de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland als de Protestantse 
Kerk in Nederland dat het antisemitisme sterker wordt. Telkens zijn er incidenten die 
ertoe leiden dat een onveilig klimaat kan ontstaan voor de Joodse gemeenschap in 
Nederland. Dat is ontoelaatbaar. Voor de kerken is het blijvende gesprek met de 
Joodse gemeenschap in Nederland van groot belang’’, schrijven de kerken in hun 
verklaring. 
 
Internationale bijeenkomst 
Dit jaar worden diverse bijeenkomsten, studiedagen en conferenties gewijd aan het 
onderwerp antisemitisme. Zo vond dinsdag 25 juni een internationale bijeenkomst over 
de opkomst van het antisemitisme plaats. Deze bijeenkomst werd gehouden in de 
Ridderzaal in Den Haag en was georganiseerd in samenwerking tussen verschillende 
politieke partijen, maatschappelijke organisaties en vertegenwoordigers van de Joodse 
gemeenschap in Nederland. 
 
Eerder dit jaar voerde het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) actie door 
uit solidariteit met de Joden in ons land mensen te vragen een keppeltje te dragen, iets 
dat op veel plaatsen lang niet meer vanzelfsprekend is. Daarnaast zijn er verschillende 
politieke initiatieven, die maatregelen voorstellen om antisemitisme tegen te gaan. 
 
,,We rekenen het ook tot onze verantwoordelijkheid er alles aan te doen om 
antisemitisme in de hele samenleving tegen te gaan en om initiatieven te ondersteunen 
die daar een dam tegen opwerpen. Hierbij roepen wij de overheid alsook de gehele 
samenleving op om alles te doen wat in haar vermogen ligt om antisemitisme te 
bestrijden. Wij zijn als kerken vanzelfsprekend bereid tot nader overleg en verdere 
samenwerking’’, zo besluiten de kerken hun verklaring. 
 
Lees hier de hele verklaring. 

 
Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 

 
 
 
 

 

Nieuwsbrief H. Maria Parochie Walcheren 
 

Als eerste met het laatste nieuws! 
 

 
 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2019/06/28-juni-2019-Signaal-over-antisemitisme.pdf


 

 

 
 
 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 
■ Iedere donderdag in juni, juli, augustus en de eerste helft van september Is de 

H.H. Petrus- en :Pauluskerk van 12.00 tot 16.00 uur voor belangstellenden 
geopend voor bezichtiging, een stiltemoment en/of gebed. Kerkvrijwilligers zijn 
aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. 

 
 
■ Tot en met 6 september: iedere vrijdagmiddag van 14.30 uur tot 17.00 uur is de 

Onze Lieve Vrouwekerk In Vlissingen voor publiek open  gesteld. Er is gelegen-
heid de kerk de bezichtigen, maar ook ruimte voor het aansteken van een 
kaarsje, een gebed of een moment van stilte. Kerkvrijwilligers zullen eventuele 
vragen beantwoorden. 

 
 
■ Zondag 14 juli, (11.00 uur) 

 Feestelijke Eucharistieviering ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van de 
toeristenkerk Onze Lieve Vrouwe op Zee in Burgh-Haamstede. Voorgangers zijn 
pastoor-vicaris drs. Paul Verbeek en pastoor drs. Fons van Hees van de H. Pater 
Damiaanparochie. Lees hier meer over elders in deze nieuwsbrief. 

 
 
■ Zondag 8 september 2016 (10.00 uur) 

Vandaag zijn de laatste vieringen van het seizoen in de toeristenkerken in 
Dishoek, Vrouwenpolder en Zoutelande. U bent vanzelfsprekend van harte 
welkom om te komen vieren in een van deze toeristenkerken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Logica brengt je van A naar B. 
verbeelding brengt je overal!! 



 

 

 

INFORMATIE H. MARIA PAROCHIE 
website: www.rkwalcheren.nl 

 

Openingstijden secretariaten 
 
Parochiekern Middelburg 
Dinsdag en donderdag 
09.30-11.30 uur  
Telefoon: 0118 - 612860 
Lombardstraat 1 
4331 AA  MIDDELBURG 
secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl 
 
 
Parochiekern Vlissingen 
Woensdag en 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

 

Let op: gedurende de maanden juli en augustus zijn er 
aangepaste openingstijden van de parochiesecretariaten! 

 
 
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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