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Bijbellezen - Evangelie van Marcus in Terneuzen 

Zeeuwen opgelet: Bisschop Liesen verzorgt vijf avonden over het evangelie van 

Marcus. Het Sint Franciscuscentrum organiseert op 3 september 2019, 1 oktober 
en 22 oktober 2019 en 5 en 19 november 2019 een cyclus van vijf avonden over 
het Marcusevangelie.  
 
De avonden vinden plaats in de Emmaüskerk, Alberdinck Thijmstraat te Terneuzen van 
19.30 - 21.30 uur. Bisschop Liesen leidt u rond in de wereld van het Marcusevangelie. 
Na de avond bidden de deelnemers samen met bisschop Liesen de completen, de 
kerkelijke dagsluiting. 
 
De bisschop en het Sint Franciscuscentrum nodigen alle belangstellenden uit voor deze 
avonden. Hij verzorgde tot nu bijbelavonden voor geïnteresseerden op Centrum 
Bovendonk te Hoeven. Voor gelovigen uit Zeeland vormde de afstand een bezwaar. 
Daarom zijn er nu ook 5 avonden in Terneuzen. Het succes van de geloofscursus van 
het bisdom Breda in Zeeuws-Vlaanderen is een belangrijke reden voor bisschop Liesen 
om naar Terneuzen te komen. 
 
Marcus is het oudste evangelie. Marcus schreef zijn evangelie voor de val van 
Jeruzalem in 70 na Christus. Waarschijnlijk schreef Marcus zijn evangelie in Rome. 
Volgens de kerkelijke overlevering is de evangelist Marcus de tolk van Petrus en stelde 
diens verkondiging te boek. In dit korte evangelie krijgen we een helder inzicht in de 
Blijde Boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God (Mc 1,1). 
 
De avonden zijn vrij toegankelijk. Het Sint Franciscuscentrum vraagt een 
vrijwillige bijdrage in de onkosten. U kunt zich aanmelden door het invullen van 
het inschrijfformulier op website van het www.sintfranciscuscentrum.nl 
 

Bron: Vicariaat Middelburg 
 

http://www.sintfranciscuscentrum.nl/


 

Vakantiefoto’s 2019 (deel 6)  

Wij vroegen abonnees om ons enkele mooie, interessante of opvallende 

vakantiefoto’s in te sturen. Het moesten foto’s zijn van kerkgebouwen, beelden of 
andere religieus getinte opnamen. Bovendien heeft u de foto zelf gemaakt en 
daarop rusten geen rechten. Door inzending verklaart u zich hiermee akkoord. 
 
U kunt nog steeds foto’s insturen met een korte begeleidende tekst en onder 
vermelding van naam en telefoonnummer naar onze redactie: nieuws@rkwalcheren.nl. 
 
Vandaag zijn we op bezoek bij de Evangelisch-Lutherse Nicolaikriche in het Duitse 
Bielefeld. Al in het jaar 853 gaf Kaiser Ludwig opdracht voor de bouw van deze kerk.  
De huidige kerk is een laat-romaans gebouw met een recht koor en een ingrijpend 
transept met twee zij-apsissen.  Rond 1507-1509 werd de kerk uitgebreid door de 
toevoeging van een noordelijk gangpad aan een zaal met twee schepen.  De toren 
dateert uit de 12e eeuw.  De kerk in Bünde wordt beschouwd als een van de oudste 
kerken in de regio.  De oprichting in de late 8e eeuw valt samen met de kerstening van 
het Saksische stammengebied. 
 
 
 

 
Fraai beschilderde panelen in de Nicolaikerk in Bielefeld. 
 
 
 
 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

 

 
Het orgel in de Nicolaikerk. 

 
Elders in het centrum van Bielefeld vinden we de Klosterschule met aangebouwd 
de kloosterkerk. Het katholieke opleidingsinstituut staat er al sinds 1891. De 
meest recente verbouwing dateert uit 1984. 
 

 
De Klosterschule met op de achtergrond de toren van de kloosterkerk. 

 
 



 

 

 
 
Volgende week in deze serie: Amsterdam 
 
 
 

 

Uitvaartverzorging H. Jobse  www.hjobse-uitvaart.nl 

0118 – 462205 

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


 

Parochiekern Vlissingen zet vrijwilligers in het zonnetje 

Dagelijks zijn er in onze parochie vele vrijwilligers actief. 

 
Wij zijn er trots op dat zoveel mensen zich belangeloos willen inzetten voor onze 
parochiegemeenschap, de vrijwilligers zijn daarom voor ons van grote waarde. 
 
De pastores en het bestuur zijn u zeer erkentelijk voor uw inzet en nodigen u daarom 
van harte uit om op woensdag 18 september van 17.00–20.00 uur in een 
ongedwongen sfeer aanwezig te zijn op onze vrijwilligersavond. 
 
De vrijwilligers van de parochie in Vlissingen hebben hiervoor reeds een persoonlijke 
uitnodiging ontvangen. Vrijwilligers uit Vlissingen die geen persoonlijke uitnodiging 
hebben ontvangen, kunnen zich telefonisch opgeven bij het secretariaat van de 
parochiekern in Vlissingen: telefoon: 0118 - 412247. In de maand augustus is het 
secretariaat alleen op woensdag en vrijdag geopend van 09.30 – 11.30 uur. 
 
Wij hopen velen van u te kunnen begroeten op deze avond. 
 
Met vriendelijke groet, 
pastores, bestuur en de kerngroep O.L.V. 
 
 

 

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. 
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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 

Gedoopt 

Jake Maaskant op zondag 18 augustus in de H.H. Petrus- en Pauluskerk 

 

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

redactionele verantwoordelijkheid is niet op deze rubriek van toepassing! 

 



 

Dineren voor een goed doel 

zaterdag 7 september houdt de parochiekern Ovezande weer een ludieke actie 

voor de voedselbank. 
 
Vanaf 14.30 uur kunt u voor een kleine bijdrage deelnemen aan rondleidingen in de 
dorpsmoestuin onder leiding van Willy Verbeek, zijn moestuincollega’s en de 
schoolkinderen. In de moestuin en in de kerktuin staan vanaf 14.30 uur koffie en thee 
met iets lekkers voor u klaar. 
 
Om 17.00 uur wordt het diner opgediend in de kerktuin bij Hoofdstraat 58 en 60 (bij 
slecht weer binnen). Dit diner wordt bereid met allerlei ingrediënten, groenten en fruit uit 
de dorpsmoestuin. Voor slechts € 10,00 geniet u van heerlijke seizoensgerechten en 
steunt u het goede doel, want de opbrengst komt in het geheel ten goede aan de 
voedselbank. Vanaf 19 augustus kunt u reserveren voor dit diner en zijn er ook 
dinerbonnen te koop. 
 
Verras iemand met een dinerbon 
Verras met deze dinerbonnen eens 
iemand die nooit uit eten gaat, of 
iemand die een leuk uitje verdient, en 
vraag ze mee naar het Dorpsmoestuin-
diner! 
 
Na het diner willen we deze middag 
samen afsluiten in een jongerenviering 
om 19.00 uur in samenwerking met koor 
Oal In en voorganger Wiel Hacking. 
 
Houdt u deze middag alvast vrij in uw 
agenda en meld je aan,  dan maken we 
er samen met u weer een geslaagde 
actie van! 
 
Iedereen is welkom 
Voor het dorpsmoestuin diner is 
iedereen van harte uitgenodigd, wel of 
niet uit de parochie Ovezande en jong 
en oud. 
 

 
 

 
 
 

 

Ook in de zomermaanden verschijnt deze nieuwsbrief 

gewoon iedere week!! 

 



 

Eucharistieviering  voor Spaans sprekende parochianen 
 
Celebración eucaristica para los filigreses de habla hispana 

Tot drie jaar geleden verzorgde pater Bart uit Breda enkele keren per jaar - in 

samenwerking met de zanggroep Misa Criolla - Spaans-Nederlandse vieringen in 
de Onze Lieve Vrouwekerk  in Vlissingen. Vanwege zijn leeftijd moest pater Bart 
in 2016 daarmee stoppen. 
 
Tekst en foto: Han Bleyenbergh 
 
Omdat zich inmiddels weer een Spaanssprekende priester in het bisdom heeft 
gevestigd, is een kleine werkgroep aan de slag gegaan om  -zoals voorheen-  weer 
enkele keren per jaar een speciale viering te verzorgen. 
 
Pastor Federico Ceriani, afkomstig uit Argentinië en sinds oktober werkzaam in het 
bisdom Breda, zal in deze vieringen voorgaan. De zanggroep Misa Criolla, die wordt 
geleid door Carla Nieuwdorp-Martens, zal deze vieringen muzikaal opluisteren. De 
groep is al een aantal maanden aan het oefenen. Marinus Vreeke begeleidt de groep 
op zijn gitaar. 
 
Spaans sprekenden, hun families, vrienden en belangstellenden uit alle parochies in 
Zeeland, worden van harte uitgenodigd voor deze tweetalige Eucharistievieringen. 

 
 
Los hispanohablantes, sus familias, amigos y personas interesadas de todas las 
parroquias de Zelanda están cordialmente invitados a estas celebraciones 
eucaristicas bilingües. 
 
De eerste Eucharistieviering zal plaatsvinden op zondag 29 september 2019 om 15.00 
uur in de H.H. Petrus- en Pauluskerk aan de Lombardstraat in Middelburg. 
 



 

De volgende vieringen zijn gepland op zondag 15 december 2019 (in de Advent) en op 
zondag 5 april 2020 (Palmzondag). Beide vieringen zijn in de namiddag op een nog 
vast te stellen tijdstip. Na de vieringen is er gelegenheid om elkaar in ongedwongen 
sfeer te ontmoeten, bij te praten en kennis te maken met pastor Ceriani. 
 
Meezingen? 
Personen die graag willen meezingen in de zanggroep zijn van harte welkom. De groep 
oefent eens per vier weken, ze kunnen zich aanmelden bij Carla Nieuwdorp-Martens. 
Zij is telefonisch bereikbaar via nummer 0118-614323 of per e-mail: 
cama@zeelandnet.nl 
 
Voor de mensen die van ver moeten komen is het goed om te weten dat het in 
Middelburg op zondag vrij parkeren is, ook in de gemeentelijke parkeergarages. Let wel 
op: uitsluitend parkeren in de parkeervakken en niet op plaatsen die bestemd zijn voor 
vergunninghouders. 
Iedereen is welkom. 

De voorbereidingsgroep vieringen voor Spaans sprekenden 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:cama@zeelandnet.nl


 

Winterprogramma Open Kring in Oostburg 
(september tot en met december) 
 
 
September 
04-09:  Ontmoeting en gesprek. 
11-09:  Sjoelen en/of competitie 

Extra! Bezoek aan Museum Het Bolwerk - IJzendijke. 
‘Switchback’. De bevrijding van West Zeeuws-Vlaanderen 

18-09:  Ontmoeting en gesprek 
Extra!  18 september 17.30 uur  Barbecue. € 5,-  
25-09:  Ontmoeting en gesprek. 
 
Oktober 
02-10:  Sjoelen en/of competitie . 
09-10:  Bingo! Eigen bijdrage € 2,50 
16-10:  Ontmoeting en gesprek. 
  Bezoek aan PKN kerk ‘Open Haven’ 
23-10:  Ontmoeting en gesprek. 

Extra! Donderdag 24 oktober . Samen eten bij Jota. 
Eigen bijdrage is € 2,50. 

30-10  Bevrijdingsverhalen door Daan Dekker - 
  en anderen?  Met het oog op 1 november  
 
November   
06-11:  Ontmoeting en gesprek. Sjoelen 
13-11:  Ontmoeting en gesprek  

Extra! 13.00 uur bezoek aan de Tragelwinkel op het Raadhuisplein  
20-11:  Ontmoeting en gesprek   
27-11:  Ontmoeting en gesprek. 
  11.30 uur: broodmaaltijd , eigen bijdrage €2,=  

( opgeven week van te voren). 
 
December 
04-12:  Sinterklaasfeest met cadeautjes en gedichten. 
11-12:   Bloemstukjes maken voor de kerst! 
18-12:  Kerstverhalen en kerstliedjes 
  11.30 uur  KERSTBRUNCH   
  2 weken vooraf opgeven!! 
 
Let op: woensdag 25 dec. én woensdag 1 januari 2020 GEEN OPEN KRING !! 
 
Elke woensdag is er bij de Open Kring een koffieochtend, open voor ieder die behoefte  
heeft aan ontmoeting en wederzijds contact. Enkele vrijwilligers begeleiden deze 
ochtenden. Elke vier maanden wordt een eenvoudig programma opgesteld. Dat varieert 
van  bijeenzijn en wat bijpraten tot een spelletje doen en diverse creatieve en 
informatieve activiteiten. Programmasuggesties van deelnemers zijn altijd welkom. 
Het aanbod is niet verplichtend en altijd vrijblijvend. Koffie, thee en iets erbij is gratis. Bij 
bepaalde gelegenheden (Kerstmis, Pasen) is er een feestelijke gratis brunch. Eén maal 
per maand is er een gezamenlijke broodmaaltijd met soep e.d. voor € 2,00 pp. 
Aanmelden een week tevoren! 



 

Een paar keer per kwartaal is er naast dit programma een extra activiteit in overleg met 
de deelnemers (excursie, theaterbezoek, uitstapje, BBQ ) – daarvoor wordt soms een 
eigen bijdrage gevraagd. Voor vervoer met eigen auto wordt een vergoeding gegeven. 
 
Algemene informatie De Open Kring is een activiteit van het Platform Sociale Zekerheid 
Oostburg en wordt gesteund door de kerken, de gemeente en een aantal 
maatschappelijke organisaties. Een kleine beleidsgroep zorgt voor de aansturing van 
het geheel. 
Alle informatie: secretariaat: Nico Peterse Postbus150. 4500 AD Oostburg. tel. 0117-
440218. Of: Frans Hagenaar. tel:  0117-451891 of 06-15659786 Het emailadres van de 
Open Kring is:  openkringobrg@zeelandnet.nl  
 
OPEN KRING: Programmaleiding in handen van enkele vrijwilligers - te bereiken via 
bovenstaande nummers. NIEUWE LEIDING GEZOCHT!! De activiteiten worden  mede 
gesubsidieerd door de gemeente Sluis. 
 

           R.K. CARITAS 
Ook uw bijdrage is welkom op NL40 ABNA 0532286855 t.n.v. 
Platform Sociale Zekerheid 

 
ONTMOETINGSCENTRUM 

DE OPEN KRING 
Elke woensdagmorgen koffieochtend 

van 09.00 uur tot 11.30 uur  
in Kerkcentrum, Kerkplein 2, Oostburg 
toegang, activiteit, koffie, thee gratis 

 
 
 
 

Geboren 

 
Woensdagavond is Lucas Di 

Lorenzo Meulenbroek geboren. 
 
Zoontje van Elisabeth Meulenbroek die 
zo'n 15 jaar misdienaar en acoliet is 
geweest in de H.H. Petrus - en 
Pauluskerk in Middelburg. 
 

 
Foto: Henrique di Lorenzo Pires 
 

mailto:openkringobrg@zeelandnet.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. 
 
 
 



 

Vitrinekast opnieuw 
ingericht 

 
 
Op het Martinusplein in de Onze 

Lieve Vrouwekerk in Vlissingen is de 
vitrinekast weer opnieuw ingericht. 
 
 
 
Bent u in de kerk: ga dan even een kijkje 
nemen, het is zeker de moeite waard. 
 

 

 

 

In onze nieuwsbrief leest u ook 
nieuws 

dat u nergens anders leest! 
 
 
 
 

 

 
Foto: Henny Thijsen 

 
 
 
 

Caritas zoekt (Middelburgse) bestuursleden 

Het huidige Caritasbestuur zoekt versterking vanuit Middelburg. Wilt u helpen 

om mensen in nood te ondersteunen? U bent van harte welkom. 
 
Het Caritas bestuur  
e-mail: caritas@rkwalcheren.nl 
 
 
 

Gevraagd: goede doelen 

Het Caritasbestuur zal in de vergadering van oktober het nieuwe 

collecteschema voor het jaar 2020 vaststellen. Wij nodigen u uit om ons te 
vertellen voor welk doel of welke doelen u vindt dat Caritas zou moeten 
collecteren. Vertel het een van de bestuursleden of mail de secretaris: e-mail: 
caritas@rkwalcheren.nl 

mailto:caritas@rkwalcheren.nl
mailto:caritas@rkwalcheren.nl


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren op een artikel? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
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Openstelling kerken 
■ Iedere donderdag in augustus en de eerste helft van september Is de 

H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg 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 13 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. 

 
■ Iedere zondag in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen  (15.00 uur) 

Od 4 sierpnia 2019 zapraszamy na Mszę Świętą po polsku w każdą niedzielę o 
godzinie 15:00. 
Sinds 4 augustus 2019, zal er elke zondag een Poolse Rooms katholieke 
kerkdienst gehouden worden in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. U bent 
daarbij van harte uitgenodigd. 

 
■ Zondag 8 september (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. 

 
■ Zondag 15 september (10.00 uur) 

Mevrouw Alida van Veldhoven zal tijdens de eucharistieviering in de Onze Lieve 
Vrouwekerk in Vlissingen worden geïnstalleerd als pastoraal werkster van de H. 
Maria Parochie Walcheren en de H. Pater Damiaanparochie. Na afloop van deze 
viering is er gelegenheid persoonlijk kennis te maken met de nieuwe pastoraal 
werkster. Er zijn vandaag geen vieringen in Middelburg en Domburg. 

 
■ Zondag 29 september (15.00 uur) 

In de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg wordt een Spaanstalige 
eucharistieviering gehouden. Iedereen is van harte welkom. U leest er meer over 
elders in deze nieuwsbrief. 
 

 
 

Een meningsverschil wordt verdeeldheid, 
als mensen er niet over willen praten!! 



 

 

 

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 maand augustus gelden 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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