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Gebed voor de buitengewone missiemaand 2019 
 

Hemelse Vader, 
toen uw eniggeboren Zoon Jezus Christus 

uit de dood verrees, 
gaf Hij zijn volgelingen de opdracht 

‘ga en maak alle volken tot mijn leerlingen’. 
U herinnert ons eraan 

dat we door onze doop delen in de missie van uw Kerk. 

Sterk ons door de gaven van de Heilige Geest 
om moedig en ijverig te zijn 

om te getuigen van het evangelie, 
zodat de missie toevertrouwd aan de Kerk, 

die nog lang niet voltooid is, 
nieuwe en doeltreffende uitdrukkingen kan vinden 

die leven en licht brengen in de wereld. 

Help ons om het voor alle mensen mogelijk te maken 
uw reddende liefde te ervaren 

door de genade van Jezus Christus, 
die met U leeft en heerst 

in de eenheid van de heilige Geest, 
één God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 



 

 
Kees Posthumus: een rasverteller  

Afgelopen dinsdag werd door het ouderenpastoraat Boven de Schelde  in de 

Jeugdhoeve in 's Heerenhoek een middag georganiseerd voor vrijwilligers in de 
parochies die ouderen bezoeken. Het thema was:  Dwars door de bijbel, Verhalen 
voor het pastoraat. 
 
 
Tekst en foto’s: © Jeannette Vrancken 
 
 
Ria Mangnus  pastoraal werkster, had Kees Posthumus bereid gevonden om op  
bijzondere wijze bijbelverhalen te vertellen.  De verhalen waren het startpunt om 
ervaringen uit te wisselen en verder door te denken over het werk binnen de parochies.  
 
In het 'eerste concert' vertelde Posthumus over hoe de geluiden in de wereld kwamen.  
Het scheppingsverhaal (de grote tuin van Eden) prachtig verteld met de door hemzelf 
gemaakte geluiden van ruisende bomen, stromende rivieren en sissende slangen.  
 
Vrijwilligerswerk in de kerk 
 Na dit verhaal werd er in groepjes gesproken over wat jou blij maakt met het doen van 
vrijwilligerswerk binnen de kerk. Ervaringen werden onderling uitgewisseld. Bezoekwerk 
is niet zinloos, het schenkt je vreugde, mede omdat je tijdens het bezoek de blijheid van 
de mens tegenover je ziet. Je kunt iets betekenen voor een ander. 
 

 
 
 
In het verhaal van de Krekel en de Schildpad helpt de een de ander. Zij moeten een 
schuilplaats vinden voor de enorme hagel die er aan komt. In het verhaal wordt sterk de 
nadruk gelegd in het bemoedigen van elkaar; de Krekel en de Schildpad zijn er ook 
daadwerkelijk voor elkaar. Zo is het soms ook als je als vrijwilliger gesprekken voert met 
medeparochianen. Soms bemoedig jij zelf de ander, maar het kan ook wel eens 
omgekeerd zijn. Dat is het mooie aan bezoekwerk. 
 
 



 

En zo vertelde Kees Posthumus nog meer prachtige verhalen op mooie wijze waarin 
het publiek interactief werd betrokken door het meezingen van liedjes. Tenslotte: Wat 
als het vuur bij  de vrijwilliger in de parochie bijna uitgaat... ? Het vuurvliegje uit de 
dierenfabel weet er wel raad mee: samen en dat lukt echt alleen met z'n allen: samen 
zachtjes blazen zodat het vuur weer oplaait. 
 

 
 
 
Binnenkort in Oost-Souburg 
Mocht u in de gelegenheid zijn om een 
keer een optreden van Koos Posthumus 
te bezoeken: ik zou zeggen doen! Het is 
een prachtig optreden. Je gaat vol 
energie weer terug naar huis. 
 
En dat kan binnenkort ook nog dicht bij 
huis, want Kees Posthumus treedt op 
zaterdag 29 februari 2020 op in de open 
haven aan het Oranjeplein in Oost-
Souburg. Aanvang: 19.30 uur. 
  
 
 
 
 

Activiteiten in het kader van de vredesweek 2019 
 

Za. 28 sept. 
12.00-14.00 uur 

Vredeslunch i.s.m. mensen uit Syrië, Sierra Leone 
en Nigeria. Hiervoor opgeven. 

Middelburg, ’t Hofje (onder de 
toren) 

Za. 28 sept. 
14.30-16.30 uur 

Muziekmiddag met  Cynthia Martens uit Goes. Vlissingen, De Herberg 
Bellamypark 151 

Za. 28 sept. Jongerenavond; i.s.m. Kevin van Gorkom e.a. Vlissingen-De Piek 

Zo. 29 sept. 
10 uur 

Vredesdienst  Vlissingen, Apostolisch 
Genootschap, Rosenburglaan 310   

 
 



 

Zeeuws Meisje, expositie in Wandelkerk in Middelburg 

Sinds half mei hangen overal in Zeeland posters voor de ramen van negen 

Zeeuwse Meisjes in traditionele klederdracht, uitgevoerd in de kleuren van de 
regenboogvlag. Het enige woord op deze posters: #gelijkheid, maakt duidelijk 
waar het om gaat. Zeeuws Meisje brengt mensen met elkaar in gesprek over de 
vraag hoe we  -ondanks al onze verschillen-  respectvol met elkaar kunnen 
omgaan. 
 
 
Tekst en foto: Han Bleyenbergh 
 
 
Op 14 september opende gedeputeerde drs. Anita Pijpelink de tentoonstelling 
‘Zeeuws Meisje #gelijkheid‘ in de Wandelkerk in Middelburg en werden twee 
gelijknamige boeken gepresenteerd. 
 
 

 
 
 
Foto’s, posters, kleding, sierraden en andere rekwisieten zijn door beeldend 
kunstenaar en fotograaf Rem van den Bosch (45) uit Ellewoutsdijk samen met een 
team van vakmensen bestaande uit stylisten, juweliers, naaisters en zelfs een 
klompenmaker bij elkaar gebracht. 

https://www.facebook.com/hashtag/gelijkheid


 

Het multidisciplinaire project Zeeuws Meisje is gebaseerd op artikel 1 van de 
Grondwet  -het gelijkheidsbeginsel-  dat als volgt luidt:  
‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. 
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht 
of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’
 
Zeeuws Meisje is tot en met 25 oktober te zien in de Wandelkerk onder de 
Lange Jan in Middelburg, alle werkdagen van 10.30 tot 17.00 uur. 
 
Naar New York 
De expositie gaat ook naar New York en wordt daar gepresenteerd tijdens The Four 
Freedom Awards. Ook is zij te zien in de Tweede Kamer in perscentrum Nieuwspoort. 
Het komend jaar wordt een lesprogramma op basis van deze thematiek aangeboden 
aan tweeduizend jongeren van diverse scholen. 
 
 
 
 

 
 

 

Uitvaartverzorging H. Jobse www.hjobse-uitvaart.nl 

0118 – 462205 

 

 

H. Maria Parochie Walcheren 
 

Een vitale geloofsgemeenschap! 
 

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


 

 

 
 

Voor ongeveer 2 euro per 

week kunt u op deze plaats 

adverteren 

Info: Herman Maas 

0118 – 430377 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

Bij nader inzien 

In het artikel over de voordracht van Ruud Louwes uit Middelburg als bestuurslid 

van onze parochie in de vorige nieuwsbrief, merkten we op dat bijna alle 
bestuursleden in Middelburg wonen, met uitzondering van pastoor Fons van 
Hees en secretaris Jac van Damme. 
 
Dat blijkt niet helemaal juist, want bestuurslid Jan Bruurs woont in Veere en gaat 
regelmatig zowel in Middelburg als Vlissingen naar de kerk. Overigens merkte een 
lezeres op, bestaat het parochiebestuur geheel uit mannen. ,,Een aandachtspunt.’’ 
 
 

 

 

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

 
 



 

Zondag 29 september: Werelddag van de Migrant en de 
Vluchteling 

Zondag 29 september is in 2019 de Werelddag van de Migrant en de Vluchteling. 

Opnieuw vraagt paus Franciscus in zijn boodschap voor deze dag aandacht voor 
deze kwetsbare groep die vaak ten gevolge van oorlog, maar ook ten gevolge van 
armoede, honger en klimaatproblemen op drift zijn en op zoek naar een beter 
bestaan. ,,Het gaat niet alleen maar om migranten’’, stelt de paus in zijn 
boodschap. 
 
De paus licht dit als volgt toe: ,,wanneer wij ons voor hen interesseren, interesseren wij 
ons ook voor onszelf, voor allen; door voor hen te zorgen, groeien wij allen; door naar 
hen te luisteren geven wij ook een stem aan het gedeelte van ons dat wij misschien 
verborgen houden, omdat dit vandaag niet erg gezien is.’’ 
 
Vervolgens werkt paus Franciscus het thema ‘Het gaat niet alleen maar om migranten’ 
verder uit. Het gaat bij dit thema ook over angst voor de vreemdeling, die mensen kan 
verlammen of racistisch kan maken. Het gaat om naastenliefde en deze uitdrukken in 
werken van barmhartigheid. Het gaat om ons menszijn en om niemand uit te sluiten 
betoogt de paus. 
 
,,Geliefde broeders en zusters, het antwoord op de uitdaging die door de hedendaagse 
migraties wordt gevormd, kan in vier werkwoorden worden samengevat: opnemen, 
beschermen, ondersteunen en integreren. … Niet alleen de zaak van de migranten 
staat dus op het spel, het gaat niet alleen maar om hen, maar om ons allen, om het 
heden en de toekomst van de menselijke familie’’, aldus paus Franciscus. 
 
Share the Journey op 20 september 
Mgr. De Korte, referent voor Kerk en Samenleving namens de Nederlandse 
Bisschoppenconferentie, spreekt op vrijdag 20 september over het thema ‘Het gaat niet 
alleen maar om migranten’ op een bijeenkomst met de titel Share the Journey. Deze 
bijeenkomst wordt georganiseerd door Cordaid en vindt plaats in ’s-Hertogenbosch. 
Meer over deze bijeenkomst en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden vindt u op de 
website van Cordaid. 
 
Voorbede 
De volgende voorbede beschikbaar voor de parochies, zodat op die dag op zoveel 
mogelijk plaatsen wordt meegebeden voor de migranten en vluchtelingen. 

Voor hen die door oorlog en honger, natuurgeweld en geloofsvervolgingen van 
huis en haard verdreven zijn. 

Dat Gods Geest hen mag troosten en helpen en dat zij dankzij de hulp van velen 
een nieuw thuis en een nieuwe toekomst mogen vinden.  

Lees hier de boodschap van paus Franciscus voor de Werelddag van de Migrant en de 
Vluchteling 2019. 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

https://www.cordaid.org/nl/share-the-journey/bijeenkomst-den-bosch/
https://www.cordaid.org/nl/share-the-journey/bijeenkomst-den-bosch/
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2019/09/Boodschap-paus-Franciscus-voor-de-Werelddag-van-de-migrant-en-de-vluchteling-2019.pdf
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2019/09/Boodschap-paus-Franciscus-voor-de-Werelddag-van-de-migrant-en-de-vluchteling-2019.pdf


 

 

 

 
 
 
 
 

 

Maand oktober is missiemaand 

Oktober 2019 is door paus Franciscus uitgeroepen tot ‘buitengewone 

missiemaand’. De paus wil onder de gelovigen een nieuw missionair elan 
stimuleren. Iedere christengelovige heeft een missie. Die missie komt voort uit 
het doopsel. De paus roept iedere gelovige op over die missie na te denken. 

De Katholieke Bijbelstichting heeft als reactie op deze pauselijke oproep een 
bijbelleesrooster gemaakt. Deze brochure is een handreiking waardoor elke gelovige 
kan mediteren over de eigen missie aan de hand van teksten uit vooral het Bijbelboek 
De Handelingen van de Apostelen (5 oktober en daarna). 

Download de brochure op rkbijbel.nl. Bestellen kan via de KBS: info@rkbijbel.nl 
Luister op katholiekleven.nl de podcast met de samensteller van het bijbelleesrooster, 
diaken Vincent de Haas. ‘Missie: Wanneer ga jij een grens over? ’In het bijbellees-
rooster is ook het gebed opgenomen dat paus Franciscus aanreikt voor de 
‘buitengewone missiemaand’. 
 

https://rkbijbel.nl/kbs/content/1322
mailto:info@rkbijbel.nl
https://www.katholiekleven.nl/podcasts/actuele-podcasts/missie-wanneer-ga-jij-een-grens-over


 

Iedereen deelt in de verantwoordelijkheid voor deze aarde 

,,Zorg nu voor wie dan leeft.’’ Met dit thema vroegen op dinsdag 17 september 

religieuze en levensbeschouwelijke organisaties tijdens de Prinsjesdagviering in 
Den Haag aandacht voor het klimaat. 
 
De Prinsjesdagviering werd bijgewoond door onder meer leden van de regering, de 
Eerste en Tweede Kamer, ambassadeurs, scholieren en publiek en vertegenwoordigers 
van religieuze en levensbeschouwelijke organisaties. Onder hen waren ook nuntius 
Mgr. Cavalli en Mgr. Van den Hende als bisschop van Rotterdam. 
 
De Prinsjesdagviering, die voor de twintigste keer plaatsvond, wordt jaarlijks 
georganiseerd door de Stichting Prinsjesdagviering. Verschillende religies en 
levensbeschouwingen droegen teksten uit hun traditie voor en lieten muziek klinken. 
Het dragende thema: de verantwoordelijkheid die mensen hebben gekregen om te 
zorgen voor de wereld met haar natuur en de mensheid. 
 
Ad van der Helm, werkzaam als priester in Den Haag, is voorzitter van de Stichting 
Prinsjesdagviering. ,,Alle generaties, alle lagen van de bevolking, alle groepen en talen 
en culturen die in ons land leven, delen in de verantwoordelijkheid voor deze aarde, 
onze wereld’’, sprak hij bij de opening van de bijeenkomst. ,,Deze ontmoeting in deze 
kerk tussen generaties en levensbeschouwelijke groepen mag een teken van hoop zijn 
dat we samen aan de toekomst gestalte willen geven.’’ 
 
Laudato Si 
In 2015 verscheen de encycliek van paus Franciscus Laudato si’. ,,Men [kan] niet meer 
spreken over een houdbare ontwikkeling zonder solidariteit tussen de generaties’’, 
schrijft de paus daarin. ,,Wanneer wij denken aan de situatie waarin men de planeet 
aan de toekomstige generaties achterlaat, treden wij in een andere logica, die van de 
belangeloze gave die wij ontvangen en meedelen.’’ Het is ,,een wezenlijke kwestie van 
gerechtigheid’’, aldus paus Franciscus, dat ,,de aarde die wij hebben gekregen, ook hen 
die zullen komen, toebehoort’’ (Laudato si’, 159). 
 
Standvastigheid 
Gedurende de bijeenkomst werd als bijdrage aan de dialoog vanuit het christelijke 
geloof uit de brief aan de Romeinen (Rom. 8, 19-25) gelezen, waarin onder meer 
gesproken wordt over hoop, verwachting en standvastigheid. 

 
Bron: Bisdom Rotterdam; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 
 

 

Zondag geen viering in Vlissingen 

Komende zondag, 29 september, vervalt de wekelijkse viering in de Onze Lieve 

Vrouwekerk in Vlissingen. Die dag is er in de kerk van het Apostolisch Genoot-
schap aan de Rosenburglaan in Vlissingen een vredesdienst. Aanvang: 09.30 uur. 
 
De Poolse eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouwekerk gaat wel door. Deze 
begint om 15.00 uur. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren op een artikel? 
Mail de redactie 

nieuws@rkwalcheren.nl 
 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 

 

Week tegen eenzaamheid: 1 tot en met 8 oktober 
 
 
 
 

 
 
 

Verschillende organisaties op 

Walcheren hebben zich verzameld in 
het Platform Eenzaamheid 
Walcheren. Er is overleg, afstemming 
van activiteiten, en inhoudelijke 
verdieping. Iedere organisatie die 
betekenis wil hebben voor mensen 
die zich eenzaam voelen kan zich 
aansluiten.

 
 
Doelstellingen 
Gewenste resultaten: 
Doorbreken van taboe rondom het onderwerp ‘Eenzaamheid’; 
 
Duurzame samenwerking bereiken tussen verschillende initiatieven die vanuit dezelfde 
visie het onderwerp ‘Eenzaamheid’ benaderen, overlap van activiteiten voorkomen en 
betere bekendheid van alle initiatieven bewerkstelligen; 
 
Meer mensen bereiken die eenzaam zijn door een divers aanbod van activiteiten van 
lichte, eenmalige activiteiten tot trainingen waardoor mensen op een duurzame wijze 
met de eigen eenzaamheid aan de slag kunnen. 
 
Deelnemende organisaties 
Kerngroep bestaat uit: Resto VanHarte, Manteling Walcheren en Kunsteducatie 
Walcheren. 
 
Verder veel betrokken organisaties die zich aansluiten bij de netwerkbijeenkomsten e.d. 
zoals: Humanitas, Sensoor, Gemeente Middelburg, Stichting Welzijn Middelburg en 
Stichting Welzijn Veere, KBO/PCOB, FNV senioren, WVO Zorg, Indigo, Feest van 
Herkenning, Zonnebloem, Aandachtshuis, Zorgstroom en vele anderen. 

Contact 

Marcella de Vlieger (Resto VanHarte), eenzaamheid.walcheren@gmail.com 

 
 
 
 

 

 

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

 
 

mailto:eenzaamheid.walcheren@gmail.com


 

 

 

 
 
 
 

 

 
 



 

 

 

 
 

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

Poolse eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. 
 
 
■ Tot en met zondag 29 september 
 Vredesweek 2019. Een compleet overzicht van alle festiviteiten las u in 

nieuwsbrief 414. U las er bovendien meer over in de vorige nieuwsbrief. 
 
 
■ 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 las er meer over in 
nieuwsbrief 411. 

 
 
■ Zaterdag 5 oktober (15.00 uur) 

Mannenensemble Lezzom en Te Quiero geven een herfstconcert in de H.H. 
Petrus- en Pauluskerk in Middelburg. Kaarten kosten € 10.00. U las er meer over 
in nieuwsbrief 415. 

 
 
■ Dinsdag 15 oktober (19.30 uur) 

Pastor Wiel Hacking vertoont de speelfilm over de H. Pater Damiaan in de 
pastorie naast de H. Blasius-kerk, Kerkdreef 4 in Heinkenszand (of bij grote 
belangstelling in de kerk zelf). 

 
 
■ Donderdag 24 oktober (19.30 uur) 

Presentatie van het parochieplan aan de parochiekerncommissies van de Heilige 
Damiaanparochie en de vrijwilligers van de Heilige Maria Parochie Walcheren 
plaats in de parochiezaal, Burgemeester Lewestraat 11 in Lewedorp. U las hier 
meer over in onze nieuwsbrief van 6 september jl. 

 
 
■ Zaterdag 26 oktober (19.30 uur) 

Mis voor de vrede. Herdenkingsconcert 75 jaar Slag om de Schelde in de Grote 
of Maria Magdalenakerk in Goes. U leest hier binnenkort meer over in deze 
nieuwsbrief. 

 
 
 
 
■ Zaterdag 2 november (20.00 uur) 

Mis voor de vrede. Herdenkingsconcert 75 jaar Slag om de Schelde in de Sint 



 

 

Jacobskerk in Vlissingen. Organisatie: Vlissingse Oratoriumvereniging. U leest 
hier binnenkort meer over in deze nieuwsbrief.  

 
 
■ Zaterdag 9 november (14.00 uur) 

Zangdag van de gezamenlijke koorkringen in Zeeland in de Onze Lieve Vrouw 
Hemelvaartkerk in Ovezande. Inleiders zijn Jan Schuurmans, medewerker 
Kerkmuziek bisdom Breda en Marcel Mangnus, organist van de H. 
Willibrordusbasiliek te Hulst en adviseur van Koorkring Zeeuws-Vlaanderen. 

 
 
■ Dinsdag 12 november (19.30 uur) 
 Presentatie van het parochieplan plaats aan alle belangstellende parochianen 

van de H. Pater Damiaanparochie en de H. Maria Parochie Walcheren in de 
parochiezaal, Burgemeester Lewestraat 11 in Lewedorp. 

 
 
■ Zondag 17 november 
 Werelddag van de Armen. 
 
 

2020 
 
■ Woensdag 8 april 2020 (19.00 uur) 
 Chrismamis in de Heilige Willibrordusbasiliek in Hulst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Je kunt bij mij heel erg ver gaan, 
zo zit ik nu eenmaal in elkaar; 

ga je bij mij toch te ver, 
dan ben ik voorgoed met je klaar!! 



 

 

 

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, Ria Mangnus en Alida 

van Veldhoven 
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. 
 

12-28-602 

http://www.rkwalcheren.nl/
mailto:secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl
mailto:secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl
mailto:pastores@rkwalcheren.nl
mailto:nieuws@rkwalcheren.nl

