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Het jaar 2019 van paus Franciscus in beeld 

Katholiekleven.nl is het multimediakanaal van de Nederlandse bisschoppen. In 

december 2019 blikte de website van katholiekleven.nl terug op het jaar van paus 
Franciscus. Wat deed hij? Welke reizen maakte hij? En waar vroeg de paus 
aandacht voor? Katholiekleven.nl zette zijn activiteiten per kwartaal bij elkaar en 
voorzag deze van prachtige foto’s. 
 

In januari reisde paus Franciscus naar Panama, voor de 34ste editie van de 
Wereldjongerendagen. Maar hij maakte nog veel meer reizen in 2019, onder andere 
naar de Verenigde Arabische Emiraten, naar Bulgarije en Noord-Macedonië, naar Afrika 
(Mozambique, Madagaskar en Mauritius) en naar Thailand en Japan. 
 
In Rome was er in 2019 onder meer de kerktop over seksueel misbruik, een vredes-
bespreking van Zuid-Soedanese politici in de vorm van een ‘spirituele retraite’ en de 
Buitengewone Bisschoppensynode over de Amazone. Ook had paus Franciscus vele 
ontmoetingen met allerlei mensen en groepen, van scouts tot daklozen. 
 
 
Naar de kwartaaloverzichten 
Deel 1: januari – maart 
Deel 2: april – juni 
Deel 3: juli – september 
Deel 4: oktober – december 

https://www.katholiekleven.nl/artikelen/actuele-artikelen/het-jaar-van-paus-franciscus-in-beeld-2019-1
https://www.katholiekleven.nl/artikelen/actuele-artikelen/het-jaar-van-paus-franciscus-in-beeld-2
https://www.katholiekleven.nl/artikelen/actuele-artikelen/het-jaar-van-paus-franciscus-in-beeld-3
https://www.katholiekleven.nl/artikelen/actuele-artikelen/het-jaar-van-paus-franciscus-in-beeld-slot


 Vitrinekasten H.H. Petrus- en Pauluskerk opnieuw ingericht 

Eclectisch… zo zou de nieuwe inrichting van de vitrinekast misschien genoemd 

kunnen worden. Heel divers is het in ieder geval allemaal wel. 
 
 
Tekst en foto: Nicolette Meulenbroek 
 
 
Onder het motto ‘Vertrouwd of benauwd, beelden uit het Rijke Roomse Leven’ zijn 
allerlei voorwerpen en afbeeldingen samengebracht die ongetwijfeld bij velen 
herinneringen zullen oproepen. Van leerzame boeken voor een goed katholiek huwelijk 
tot een altaartje met attributen om de mis na te spelen. 
 
Vraag aan onze lezers 
De redactie roept u op om uw herinneringen aan dit Rijke Roomse Leven met ons te 
delen. Stuur uw reactie naar: nieuws@rkwalcheren.nl 
 
 
 

mailto:nieuws@rkwalcheren.nl


 
 

‘Dwars door de Bijbel’ in Serooskerke 
Verhalenverteller, kerkjournalist en dagvoorzitter Kees Posthumus verzorgt op vrijdag 
24 januari 2020 in de Petruskerk van Serooskerke (Walcheren) de theatervoorstelling 
Dwars door de Bijbel. 
 
Tientallen bekende en onbekende verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament zijn 
samengebracht in een wervelend reisverhaal. Alle liefdes uit de Bijbel, de verloren zoon 
heen en terug, profeten met hun ongemakkelijke boodschap, Jona in een liedje; in ruim 
een uur bent u weer helemaal up-to-date met de Bijbel. 
 
Kees Posthumus, die in opdracht van de PKN vanaf september met Dwars door de 
Bijbel door Nederland trekt, weet de verhalen op sprankelende wijze te brengen. Er is 
ruimte voor een lach en een traan tijdens een aangename en leerzame avond theater. 
 
De voorstelling in de Petruskerk begint om 20.00 uur, de toegang is gratis. Na afloop is 
er een collecte voor de onkosten. 

 
Bron: www.gelovenindedelta.nl 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Oecumenische viering in Sint Jacobskerk 

Op zondag 19 januari houdt de Raad van Kerken Vlissingen in de Sint 

Jacobskerk een oecumenische viering. Deze viering begint om 09.30 uur. 
 
De viering in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen gaat vanwege die oecumenische 
viering niet door. 
 
 
 



Gratis Kindernieuwsbrief nu mét extra knutselvel  
Steeds meer kinderen en parochies hebben een abonnement op de Kindernieuwsbrief. 
Als je een mailtje stuurt naar: secretariaat@sintfranciscuscentrum.nl krijg je deze 
nieuwsbrief eens per twee maanden, in fullcolor gedrukt, gratis thuisgestuurd. 
 
Sinds kort is er een los knutselvel aan elk nummer toegevoegd. Hieronder kunnen alle 
nummers ingezien en gedownload worden: 
 
Downloaden 
Download hier nummer 8: het nummer over Engelen & de geboorte van Jezus en hier 

het knutselvel. 

Download hier nummer 7: het nummer over Maria  

Download hier nummer 6: het nummer over Roeping.  

Download hier nummer 5: het nummer over Pasen.  

Download hier nummer 4: het nummer over de Veertigdagentijd.  

Download hier nummer 3: het nummer over de Eucharistie.  

Download hier nummer 2: het Advent/Kerst nummer.  

Download hier nummer 1: het nummer over allerzielen/Allerheiligen.  

 

 
 
 
 

 
 

 

Caritas collecteerde voor Stichting Leergeld 

Caritas is blij met de gaven van afgelopen weekeinde. Stichting Leergeld kan 

hier weer een groot aantal kinderen helpen. 
 
Ingezameld werd 
Zorgcentrum Ter Reede in Vlissingen   €   65.90 
H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg  € 264.40 
Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen   € 156.25 
Totaal opgehaald      € 486.55 
 
Dank voor uw gulle gaven! 
 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 

mailto:secretariaat@sintfranciscuscentrum.nl?subject=Kindernieuwsbrief
https://sintfranciscuscentrum.nl/sites/default/files/KindernieuwsbriefKerst019.pdf
https://sintfranciscuscentrum.nl/sites/default/files/Knutselvel%20Kerst:Advent2019.2.pdf
https://sintfranciscuscentrum.nl/sites/default/files/Kindernieuwsbrief.Maria_.pdf
https://sintfranciscuscentrum.nl/sites/default/files/KindernieuwsbriefRoepingen.kleiner.pdf
https://sintfranciscuscentrum.nl/sites/default/files/KindernieuwsbriefPasen.1.pdf
https://sintfranciscuscentrum.nl/sites/default/files/KindernieuwsbriefVeertigdagentijd.1.pdf
https://sintfranciscuscentrum.nl/sites/default/files/Kindernieuwsbrief-Eucharistie.1.pdf
https://sintfranciscuscentrum.nl/sites/default/files/Kindernieuwsbrief-adventkerst.pdf
https://sintfranciscuscentrum.nl/sites/default/files/2018-09%20Kindernieuwsbrief.pdf


 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 



 

Dag van het Jodendom 2020 

De herdenking van de bevrijding van Nederland 75 jaar geleden is voor de 

organisatie van de Dag van het Jodendom reden om in 2020 te kiezen voor het 
thema ‘bevrijding en vrijheid’. De Dag van het Jodendom vindt plaats op 17 
januari 2020 en er wordt stil gestaan bij wat bevrijding en vrijheid eigenlijk 
betekenen. In de Joodse en christelijke traditie is ‘bevrijding’ een kernbegrip. Dat 
begint al in de Hebreeuwse Bijbel, de Tenach. 
 
Exodus: het boek van de bevrijding 
Het Bijbelboek Exodus vertelt over de bevrijding van het volk Israël uit de slavernij van 
het machtige Egypte. Dit verhaal van de uittocht is door de eeuwen heen doorverteld, 
gevierd en gezongen. Voor Joden en christenen is het uittochtverhaal hét verhaal bij 
uitstek over bevrijding. Nog steeds putten mensen hieruit troost, kracht en inspiratie om 
zich in situaties van pijn, lijden en onderdrukking staande te houden en zich niet neer te 
leggen bij onrecht. 
 
De bevrijding vieren in Jodendom en christendom 
Het verhaal van de uittocht uit het boek Exodus wordt doorverteld, gevierd en 
bezongen. In het jodendom gebeurt dat bij Pesach, herinnering aan de uittocht, 
seideravond. In de katholieke kerk wordt dit verhaal vertelt in de paasnacht. 
 
Vrijheid – wat is dat? 
Vraag aan verschillende mensen wat vrijheid en onvrijheid voor hen betekent, en je 
krijgt verschillende antwoorden. Wanneer ben je vrij? Je kunt je bijvoorbeeld afvragen of 
je vrij bent als je  verslaafd bent aan alcohol of drugs, of als je in de schuldsanering zit. 
Ook voor gedetineerden krijgen de begrippen vrijheid en onvrijheid vaak een bijzondere 
betekenis. En dan is er nog de paradox dat mensen in onvrije situaties soms de 
ervaring hebben van innerlijke vrijheid. 

75 jaar bevrijding 
Nederland viert in 2020 dat het 75 jaar geleden bevrijd werd van de onderdrukking door 
de nazi’s. Reden voor vreugde, maar ook reden voor bezinning. Want de bevrijding had 
voor de Joden, de Roma en de Sinti die de vernietigingskampen overleefd hadden of 
terugkwamen uit de onderduik een andere lading dan voor de meeste andere 
Nederlanders. Naast het trauma van deze ervaringen en het verlies van familie en 
vrienden moesten ze de vaak kille ontvangst en het onbegrip zien te verwerken. De 
Sjoa zelf mag niet vergeten worden, maar ook de manier waarop de samenleving en de 
kerken daarmee omging en omgaat verdient blijvende aandacht. 

Kijk voor meer informatie en interessante links bij het thema ‘bevrijding’ op 
dagvanhetjodendom.nl 
 
Luister een interview over het thema ‘bevrijding’ met dr. Tineke de Lange, 
beleidsadviseur van de Nederlandse Bisschoppenconferentie op het gebied van het 
jodendom, in een podcast op www.katholiekleven.nl. 
 

 
 
 

https://dagvanhetjodendom.nl/werkmateriaal-dvhj-2020/


 

Meer dan1.400 kerkgangers laten weten wat zij belangrijk 
vinden aan hun kerk 

Iets meer dan 1.400 kerkgangers deden mee aan de Peiling Actie Kerkbalans 

2020, een online enquête, waarin respondenten dertien waarden een cijfer konden 
geven. Op deze manier hebben zij laten weten wat zij belangrijk vinden in hun 
kerk. De uitkomsten van de peiling worden op 17 januari gepresenteerd in het 
Museum Catharijne Convent.    

,,Met de peiling willen we iedereen aan het denken zetten over de meerwaarde van de 
lokale kerk,’’ aldus Anna Kruse, woordvoerder van Actie Kerkbalans. ,,We vroegen wat 
mensen belangrijke waarden vinden. Van herkenbare kernwaarden als vieren van 
sacramenten en inspirerende vieringen tot de meer sociale aspecten van kerk-zijn als 
naar elkaar omzien en gastvrijheid. De uitkomsten zijn verrassend en interessant voor 
parochies en gemeenten en leveren mogelijk nieuwe inzichten voor beleid.’’ 
 
Respondenten 
In 2018 hield Actie Kerkbalans voor het eerst een peiling. Deze werd voornamelijk 
gedeeld met de organisatoren van Actie Kerkbalans. Dit zijn de mensen de campagne 
in hun eigen parochie of gemeente uitvoeren. Er deden toen 284 mensen mee. Anna 
Kruse: ,,Omdat we merkten dat meer kerkleden hun mening wilden geven, hebben we 
de enquête in 2019 breder uitgezet. Alle kerkleden mochten meedoen en rond de 1.400 
mensen hebben daar gehoor aangegeven. Dit blijken met name mensen die actief 
betrokken zijn bij hun kerk.’’ 
 
Ongeveer de helft van de respondenten was katholiek, de andere helft protestants. De 
man-vrouw verdeling is ook nagenoeg gelijk. Wat leeftijd betreft is het overgrote deel 
van de respondenten ouder dan 56 jaar. De respondenten kun je gerust actieve en 
betrokken kerkgangers noemen: 75% van de deelnemers bezoekt al langer dan elf jaar 
naar zijn/haar kerk en 81% doet vrijwilligerswerk. 
 
Perspresentatie 
De uitkomsten van de peiling worden gepresenteerd tijdens de landelijke 
perspresentatie van Actie Kerkbalans. Deze vindt plaats op vrijdag 17 januari in het 
Catharijne Convent te Utrecht. Dr. Theo Schepens (o.a. docent godsdienstsociologie) 
geeft een reactie op de uitkomsten. 

Actie Kerkbalans is de grootste landelijke fondsenwerfactie in Nederland. De 
kerken van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestante Kerk in Nederland, de 
Evangelische Broedergemeente en de Oud-Katholieke Kerk vragen in de 
actieweken van 18 januari tot 4 februari 2020 al hun leden om een bijdrage voor 
de eigen kerk. 
 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 
 



 

Onthulling beeld Sint Barbara aan de Lange Delft in 
Middelburg 

De gilden van Onze Lieve Vrouwe en Sint Barbara zorgden op het moment van 

de bouw van de Gasthuiskapel in 1492/1493 voor het bestuur, de financiën en de 
verzorging van de zieken in het gasthuis. De beschermheiligen van deze gilden 
waren dan ook als beelden duidelijk aanwezig in de Gasthuiskapel. 
 
Hoewel met de ingebruikname van de kapel door de protestanten in 1574 de band van 
de twee gilden werd verbroken, bleven het Onze Lieve Vrouwebeeld in de naald van de 
voordeur en aanvankelijk ook het Sint Barbarabeeld boven de deur bewaard. Enkele 
jaren geleden werd een klein Sint Barbarabeeldje in de nis boven de deur 
teruggeplaatst. 
 
Bij de restauratie van de Gasthuiskerk in 2018 is dit kleine beeldje verwijderd. De wens 
was om een zo origineel mogelijk Sint Barbarabeeld, passend in de vorm en afmetingen 
van de nis terug te plaatsen zodat de restauratie volledig afgerond kon worden. Met dit 
beeld wordt de oudheid en het historische karakter van de kerk benadrukt.  
 
We zijn blij dat het gelukt is om een historisch verantwoord nieuw beeld van Sint 
Barbara in de nis boven de voordeur terug te kunnen plaatsen. Een uniek en prachtig 
beeld. Met de plaatsing van het Sint Barbarabeeld wordt dus een stukje historie van de 
Gasthuiskerk en de stad terug gehaald. 
 
We nodigen u hierbij van harte uit om op zaterdagmiddag 18 januari a.s. om 15.00 
uur aanwezig te zijn bij de officiële onthulling van het Sint Barbarabeeld aan de 
voorgevel van de Gasthuiskerk aan de Lange Delft 94 in Middelburg. Na afloop is er 
een informeel samenzijn met een hapje en een drankje in de kerk. 
 
Bert Renkema, praeses 
Kees van Beveren,.scriba 

 

Christelijke Gereformeerde Gasthuiskerk, Lange Delft 94, 4331 AS Middelburg 
 
 
 
 
 

 

 

Wekelijks voor aantrekkelijke tarieven adverteren 
in deze nieuwsbrief? 

 
Neem contact op met Herman Maas 

telefoon 0118 – 43 03 77 
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Snel een viering op Walcheren zoeken? 

https://www.rkwalcheren.nl/vieringen/ 

 

https://www.rkwalcheren.nl/vieringen/


 

Raad van Kerken wil zeker nog drie jaar door met 
Kerkproeverij / Back to church 
‘Welkom in de kerk’, 480 parochies en kerken hebben in september 2019 een 
spandoek met deze tekst aan de gevel van hun kerkgebouw gehangen in het 
kader van Kerkproeverij. Vanwege het groeiende succes van deze actie heeft de 
Raad van Kerken besloten om zeker de komende drie jaar door te gaan met 
Kerkproeverij / Back to church. 

 

In Bolsward bleek het spandoek met de tekst ‘Welkom in de kerk’ zo aantrekkelijk dat 
een onbekende het mee naar huis heeft genomen. Pastoor Bultsma uit Bolsward, 
afgevaardigde namens de Rooms-Katholieke Kerk in de Raad van Kerken en 
voortrekker van de actie Kerkproeverij / Back to church kon er om lachen: ,,dat zo’n 
spandoek nu een slaapkamer siert, is toch een mooie gedachte’’, vertelde hij de Raad 
bij de evaluatie van de actie Kerkproeverij 2019. 
 
Zo veel mogelijk Nederlanders uitnodigen 
De derde editie van deze oecumenische actie blijkt een succes gezien het aantal van 
550 lokale kerken dat gemeld heeft mee te doen. Het kernteam dat de actie draagt ziet 
nog volop ruimte voor groei, van de 550 dit jaar naar 1500 gemeenten en parochies in 
2022. Doel is: rond één weekend in het jaar zoveel mogelijk Nederlanders uitnodigen 
een kerkdienst bij te wonen. 
 
Afgesproken is om de actie te concentreren in het tweede weekend van oktober. 
De Raad, die in deze nauw samenwerkt met MissieNederland, Alpha Nederland, 
de IZB en de mediapartners EO en KRO-NCRV, gaat ermee akkoord dat de actie in 
elk geval drie jaar wordt voortgezet, zodat de opgedane kennis niet verloren gaat. 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 

Lief en leed 

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

Overleden 

Mevrouw Elizabeth Maria Johanna Kiebert-Stokman op 31 december 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! 



 

 

 

 
 
 
■ 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. 
Poolse Rooms katholieke kerkdienst in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. U 
bent daarbij van harte uitgenodigd. 

 
 
 
 
■ Vrijdag 10 januari 2020 (18.30 – 22.00 uur) 

Nieuwjaarsreceptie vicariaten van Bisdom Breda in Hoeven. Bisschop, mgr. J. Liesen, 
zal aanwezig zijn met de leden van het bisdombestuur en de collega’s uit de 
vicariaten Breda en Middelburg. Aanmelden vóór 3 januari 2020 per e-mail naar 
vic.breda@bisdombreda.nl of vic.middelburg@bisdombreda.nl of telefonisch 076 
5223444 (iedere werkdag van 8.30 uur - 12.30 uur). 

 
 
■ Woensdag 15 januari 2020 (19.30) 

Publiekslezing door Leo Fijen met als titel ‘Als God renoveert’, in de H. Antonius-
kathedraal in Breda. Leo Fijen is door het Sint Franciscuscentrum gevraagd deze 
lezing te houden in het kader van het voorprogramma op de conferentie 'De 
Missionaire parochie. Als God renoveert', op 24 en 25 maart 2020 in Oudenbosch. 
Vooraf inschrijven via de website van de St. Franciscentrum. U las hier meer over in 
de vorige nieuwsbrief. 

 
 
■ Donderdag 16 januari 2020 (10.00 – 12.00 uur) 

Vergadering parochiebestuur in de pastorie in Vlissingen. 
 
 
■ Zaterdag 18 januari 2020 (15.00 uur) 

Officiële onthulling van het Sint Barbarabeeld aan de voorgevel van de Gasthuiskerk 
aan de Lange Delft 94 in Middelburg. Na afloop is er een informeel samenzijn met een 
hapje en een drankje in de kerk. Lees hier meer over elders in deze nieuwsbrief. 

 
 
■ Zondag 19 januari 2020 (09.30 uur) 
 Oecumenische viering in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. De viering in de Onze 

Lieve Vrouwekerk vervalt om die reden. 
 
 
 
 
 
 

mailto:vic.breda@bisdombreda.nl
mailto:vic.middelburg@bisdombreda.nl


 

 

■ Zondag 19 januari 2020 (15.00 uur) 
 De jaarlijkse oecumenelezing vindt plaats in de Geertekerk in Utrecht. Het thema dit 

jaar is ‘In Christus - en in Nederland. Op zoek naar geloofwaardige identiteit’. Sprekers 
zijn dr. Mirella Klomp, dr. Peter-Ben Smit en Enis Odaci. Religie in Nederland 
verandert, ook de christelijke traditie. Dat roept de vraag op wat christelijke identiteit 
eigenlijk is, in 2020 en daarna. Na de lezing is er een nieuwjaarsontmoeting. Toegang 
is op basis van een vrijwillige bijdrage. Opgave wel gewenst! Lees hier verder. 
Opgeven: rvk@raadvankerken.nl.  

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

 
 

Verheug u op het leven, 
het is al later dan u denkt!! 

https://www.raadvankerken.nl/?b=5500
mailto:rvk@raadvankerken.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 
Dinsdag 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, Ria Mangnus en Alida 

van Veldhoven 
pastores@rkwalcheren.nl 

de individuele e-mailadressen en 
telefoonnummers vindt u hier 

 
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. 
 

13-17-030 

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

