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Wilt u presentatieviering pater De Deckere bijwonen? 

De presentatieviering van pater Thaddeus de Deckere als nieuw lid van het 

pastioresteam wordt op zondag 5 juli om 11.00 uur gehouden in de H. Maria 
Magdalenakerk in Goes. 
 
 
Tekst: Peter Vrancken 
 
 
Op grond van de per 1 juli a.s. versoepelde Coronaregels mogen maximaal 100 
personen (exclusief voorgangers, acolieten, misdienaars, kosters, enz.) deze viering 
bijwonen en dat uiteraard op 1,5 meter onderlinge afstand. Hiermee wordt de capaciteit 
van de kerk aanzienlijk beperkt. 
 
Een deel van de beschikbare plaatsen is toegewezen aan genodigden. De plaatsen die 
dan overblijven worden, nadat daar door onze redactie op aangedrongen is, gelijkelijk 
verdeeld onder parochianen van de H. pater Damiaanparochie en de H. Maria Parochie 
Walcheren. Deze viering wordt overigens online via www.kerkdienstgemist.nl 
uitgezonden. 
 
Aanmelden verplicht 
Wilt u de presentatieviering bijwonen, dan is vooraf aanmelden verplicht. Wij adviseren 
u tijdens kantooruren telefonisch contact op te nemen met hat pastoraal centrum in 
Goes, telefoon: 0113 – 218610. E-mailadres: pastorteam@zeelandnet.nl. 
 
 
 
 

 

Deze nieuwsbrief bereikt wekelijks meer dan duizend lezers! 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:pastorteam@zeelandnet.nl


 
 
 
 

Ik mis jullie! Ik mis jullie! 

Dat is eigenlijk wel wat bij mij het eerst boven komt drijven als ik stil sta, op 

verzoek van Peter Vrancken, de eindredacteur van deze Nieuwsbrief, bij deze 
Coronatijd en de gevolgen daarvan voor mij, gepensioneerd pastor, 
aalmoezenier. 
 
Het zal velen van jullie ook overkomen zijn: opeens lege agenda, geen huisbezoeken 
meer, geen zorg meer voor herbergbezoekers in mijn herberg in Frankrijk, geen lessen 
meer op scholen in het kader van project ‘Pelgrimeren met de Jeugd’, geen vieringen 
meer in de parochiekerken, slechts zelden nog een kerkelijk getinte uitvaart, geen 
vieringen meer in de toeristenkerken in Dishoek en voorzien voor dit jaar ook in de 
Toeristenkerk van Zoutelande. 
 

 
'Nos Repos' in Augy sur Aubois, de herberg van René Heinrichs. Meer over deze stichting 
weten? www.pelgrims.nl           Foto: René Heinrichs 

 
Wat betekent dat voor mij? Hoe dan nog, toch als pastor met emeritaat die bij mensen 
wil zijn om die Blijde boodschap te verkondigen, bij mensen te kunnen zijn, pastor zijn? 
Daarbij dus zeker in acht te nemen dat ik met emeritaat ben, dus geen vast 
werkverband heb. 
 
Social media komen dan gauw in beeld. Niet dat ik ging beeldbellen. Ik ben daar niet zo 
van. Wel schreef ik veel mails. Veel meer de klassieke weg van een brief en een kaartje 
schrijven naar mensen ligt op mijn weg. Zo heb ik geprobeerd elke dag een woord van 
bemoediging, troost te schrijven en die te sturen aan mensen die ik ken en die dat op 
prijs konden stellen, volgens mij. 
 

http://www.pelgrims.nl/


 
 
 
 

Op 12 maart kwam ik terug van een reis naar Madagaskar, een groot eiland ten westen 
van Kenia. Veel armoede, overbevolking, erosie van de bodem, plundering van de 
regenwouden, grote werkloosheid en corruptie. De eerste berichten van corona werden 
verspreid. Zelf werd ik ziek op 11 maart, diarree. Op de vliegvelden werden de mensen 
gecontroleerd op verhoging. Vele vluchten werden gecanceld. Het werd serieus 
aangepakt. In ons gezin kregen we te maken met de spanning bij een repatriëring van 
onze oudste zoon uit de Filippijnen! Dat lukte op 29 maart. Ik werd zieker. 10 dagen het 
bed moeten houden. Zeer zware griep. Ik was bang dat ik Corona zou hebben. Als 
mens die altijd veel problemen heeft gehad met de luchtwegen was ik bang. Bang dat 
het dan voor mij over en uit zou zijn. 
 

René Heinrichs als voorganger in de viering ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum als pastor 
op 30 november 2019 in Hoogerheide.             Foto: © Peter Vrancken 
 
Intensive-care 
Als oud-geestelijk verzorger van het Elisabeth- en Tweestedenziekenhuis wist ik van de 
heftige gevolgen van een langdurige ic- opname. Ja ik was bang. En ik ben dan ook erg 
voorzichtig in de omgang met anderen. Bij dokterscontrole waarschijnlijk geen Corona. 
Ik ben nog niet getest! 
 
Door het gedwongen thuis zitten nam ik mijn oud- ritme dat ik geleerd had op internaat 
tussen mijn 12e en 20e weer op. Dat wil zeggen dat ik mijn dag ging indelen in blokken 
van anderhalf uur. Niet gericht op het afkrijgen van bepaalde werkzaamheden binnen 
die blokken maar op het opnemen van werkzaamheden die gedaan moesten worden 
maar niet per sé af moesten. Er was geen druk op. Dat gaf een heerlijke ontspanning. 
 
 



 
 
 
 

Ik leerde ook weer het Getijdengebed kennen. Ik sloot me aan bij het Getijdengebed 
van de Broeders van Huijbergen, wel in mijn eigen bureau. De Coronacrisis werd 
evident in de Vastenperiode van onze kerk en maakte ons leven een stuk soberder, 
maar ik werd bijbelvaster, mijn geloofsleven werd vaster, werd verdiept. 
 
Overweging 
Ik verplichtte me ertoe om toch een overweging te schijven bij de lezingen van elke 
zondag ook al was er fysiek geen kerkdienst. Die overweging stuur ik door aan de 
vrijwilligers van de Toeristenkerk, aan de leden van een koor en aan mensen die zo’n 
overweging graag willen ontvangen. Mocht u die ook willen ontvangen stuur dan even 
een mailtje naar reneheinrichs@hotmail.com 
 
Veel heb ik gelezen in deze periode van drie maanden. En weer het plezier van een 
moestuin ontdekt. 
 
Het sociale leven werd dus ontdaan van zijn lijfelijke ontmoeting, zeker bij vrolijke 
gebeurtenissen niet zozeer bij verdrietige. In deze periode van een viertal vrienden 
afscheid moeten nemen in een religieus kerkelijk getinte viering. Ook bracht deze 
periode van sociale onthouding mij veel rust. Maar wij mensen zijn sociale wezens, de 
ander hoort erbij, wij zijn gericht op de ander. We hebben ‘huidhonger’. Dat werd zo erg 
gemist in de verzorgingshuizen, bij opa’s en oma’s, en zeker in de kerk. 
 
Kerk zijn kent zijn gemeenschapsdimensie, kent zijn vieringen waarbij wij mensen bij 
elkaar komen om bij God te zijn, te vieren dat God zich wil laten kennen in Woord, 
Brood en Wijn. Die gemeenschapsdimensie werd nu erg geraakt. Misschien heeft de 
hele coronatijd met zijn lege kerken ons ook, zoals Thomas Halik schrijft in een essay 
over de kerk en Corona, iets geleerd over hoe leeg ons religieus kerkelijk leven is. Die 
uitdaging om daarover na te denken neem ik graag op. Daar denk ik veel over na. Kerk 
zijn kent zijn gemeenschapsdimensie maar kerkgang is niet alles en alleenzaligmakend 
om kerk te zijn. Vele initiatieven zijn geboren in deze tijd om toch bij mensen te zijn. 
 
Ik hoop dat de vruchten van deze vastenperiode, van sociale afstand, ons kunnen 
blijven inspireren om toch nabij mensen te kunnen zijn met de grootst mogelijke 
voorzichtigheid. 
 
Ik hoop dat het u goed gaat, blijft gezond en tot volgend jaar in Dishoek en Zoutelande. 
 
René Heinrichs. 
Aalmoezenier b.d. 
 
 
 
  

Geen nieuwsbrief ontvangen? 

Heeft u een keer deze nieuwsbrief niet ontvangen? Onze excuses daarvoor. 

 
Stuur een mailtje naar rkwalcheren@zeelandnet.nl en we zorgen er voor dat u de 
nieuwsbrief alsnog ontvangt! 
 

mailto:reneheinrichs@hotmail.com
mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 
 
 
 

Nog geen vieringen in zorgcentra 

Nadat in de Willibrordkapel in Domburg, de HH. Petrus- en Pauluskerk in 

Middelburg en de Onze Lieve Vrouwekerk sinds begin deze maand weer vieringen 
worden gehouden, is het voor de bewoners van de zorgcentra in Middelburg en 
Vlissingen nog afwachten. 
 
In een aantal zorgcentra zijn de toegangsbeperkingen nog steeds nagenoeg volledig 
van kracht. Bewoners mogen slechts een keer per week iemand ontvangen. 
Uitgebreider verzoek is nog steeds niet toegestaan. 
 
Vieringen kunnen pas weer in de zorgcentra Willibrord in Middelburg en Ter Reede in 
vlissingen worden gehouden, wanneer een groot aantal beperkingen is opgeheven. 
Daar is nu nog geen uitzicht op. 
 
 
 

De Coronatijd 
Hoe meer afstand we houden,  
Hoe dichter we bij elkaar komen.  
Hoe langer wij volhouden,  
Hoe korter deze tijd wordt.  
Hoe harder we voor ons zelf zijn,  
Hoe zachter we zijn voor anderen.  
Het is een tijd van tegenstrijdigheden,  
En een tijd voor het strijden tegen het heden.  
Doe dit met elkaar  
voor elkaar! 
(KBO Zeeland)
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 
 
 
 

Pleidooi om ‘Sayfo’ in Europees Parlement te erkennen 

Er loopt een petitie die het Europees Parlement oproept de ‘Assyrisch genocide’ van 

1915 te erkennen 
 

Tekst: Benoit Lannoo (Kerknet) 
. 

Allerlei Assyrische politieke zelforganisaties hebben, daarbij geïnspireerd en 
ongetwijfeld ook gesteund door de patriarchen van zowel de Syrisch-orthodoxe als de 
Syrisch-katholieke Kerk, Ignaas Aphrem II Karim en Ignaas Joseph III Younan - een 
petitie gelanceerd waarin de Europees parlementsleden opgeroepen worden om 
de Sayfo te erkennen. Sayfo betekent letterlijk ‘zwaard’ in het Suryoyo, de Aramees-
Syrische taal die de christelijke Suryoye spreken in Zuidoost-Turkije, Noordoost-Syrië 
en Noord-Irak. De term staat intussen voor de zogenaamde Assyrische genocide. 
 
Armeense genocide, Grieks-Pontische genocide, Assyrische genocide? 
Verschillende slachtpartijen 
Het kan verwarrend overkomen dat de Armeense genocide (Medz Yeghern of Grote 
Misdaad) op 24 april wordt herdacht, de genocide op de Pontische Grieken op 19 mei 
en dat de Aramees-Assyrisch-Chaldeeuws-Syrische christenen nu ook 15 juni als 
herdenkingsdag naar voren schuiven. Nochtans is dit te verstaan: de etnische 
zuiveringen door de Jonge Turken duurden van 1915 tot 1923, zij kenden verschillende 
fases en zij troffen de erg diverse christelijke bevolkingsgroepen in het voormalige 
Ottomaanse Rijk op uiteenlopende wijze. 
 
Jonge Turken 
Het regime van de Jonge Turken is met de Grote Misdaad begonnen op 24 april 1915 in 
kringen van Armeens-christelijke intellectuelen in het huidige Istanbul. De 
daaropvolgende slachtpartijen op Armeense christenen waren het meest massaal en 
een ruime diaspora heeft zich in het Midden-Oosten en in het Westen gevestigd. De 
etnische zuivering van het Turkse vasteland van de eeuwenoude Grieks-Pontische 
bevolking was meer gespreid in de tijd; alleen Cyprus, Griekenland en Zweden hebben 
deze Grieks-Pontische genocide inmiddels formeel erkend. Turkije ontkent niet alleen, 
maar viert op 19 mei zelfs de ‘verdrijving van de vijand’. 
 
Huidige oosterse christenen 
Met de Sayfo wordt vooral verwezen naar de moordpartijen, gedwongen verhuizingen 
en de vernieling van christelijk erfgoed in het ruime gebied van oostelijk Anatolië, 
Noord-Syrië, Noord-Irak en het noordwesten van Iran, die medio juni 1915 begonnen. 
Een deel van de overlevenden van deze Assyrische genocide bleef in Zuidoost-Turkije, 
Noord-Syrië en Noord-Irak wonen; ze vormen er de Armeens-, Assyrisch- en 
Chaldeeuwse christelijke minderheden die er trouwens een potje van maken door 
voortdurend over deze verschillende benamingen te bekvechten. 

De Turkse druk op deze christenen neemt echter weer sterk toe, wat verklaart waarom 
ze met aandrang naar erkenning zoeken. 
 
Bekijk de petitie voor de erkenning van de ‘Sayfo’ door het Europees Parlement.  

https://www.kerknet.be/auteur/benoit-lannoo
https://www.change.org/p/european-parliament-recognize-sayfo-1915-genocide-2bc46e67-5263-44a6-a3f1-159eceef7c5e


 
 
 
 

Aanmeldprocedure voor een zondagse viering in juni 
Middelburg (H.H. Petrus- en Pauluskerk) 
U belt op dinsdag-  of  donderdagochtend tussen 9.30 uur en 11.30 uur naar het 
secretariaat: telefoonnummer 0118 -612860. De medewerk(st)er noteert dan uw naam 
voor de eerstvolgende zondag. 
 
Vlissingen (Onze Lieve Vrouwekerk) 
U belt op donderdag- of vrijdagochtend  tussen 9.00 uur en 11.30 uur naar het 
secretariaat: telefoonnummer 0118- 412247. De medewerk(st)er noteert dan uw naam 
voor de eerstvolgende zondag. 
 
 
 
 
 

 

 

Heeft u zich ook al kosteloos geabonneerd op NieuwsFlits? 

Vele tientallen parochianen gingen u voor! 

Stuur een blanco mail met Nieuwsflits in de onderwerpregel naar: 

rkwalcheren@zeelandnet.nl 
 

(lees hier meer over in nieuwsbrief 451 van 22 mei 2020) 

 

  
 

 

 

 
 

Wekelijks voor aantrekkelijke tarieven adverteren 
in deze nieuwsbrief? 

 
Neem contact op met Herman Maas 

telefoon 0118 – 43 03 77 

 

 

mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

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

 



 

Interview met bisschop Liesen over vieren in de 
anderhalvemeter-kerk: ,,Kom en vier mee’’ 

,,Het is geweldig dat de kerk weer open mag. We hebben er naar uitgekeken, 

echt naar verlangd. We hebben mooie ervaringen opgedaan natuurlijk met 
livestream. Maar er gaat niets boven dat je elkaar kunt zien en samen in de kerk 
kunt zijn en gewoon kunt vieren.’’ Dat zegt mgr. J. Liesen in een videogesprek 
met katholiekleven.nl. 
 
De bisschop van Breda noemt het samen kunnen vieren een diep verlangen: ,,Ik voel 
dat zelf. Ik heb dat ook bij de andere bisschoppen gemerkt. Maar ik heb het vooral ook 
hier gemerkt bij de mensen rondom de kathedraal, waar we nu staan.’’ 
 
,,De kerk moet geen plek van besmetting worden’’ 
Vanuit de kathedraal in Breda vertelt hij over het kerkelijk leven op anderhalve meter. 
“Nu we opengaan, moeten we wel rekening houden met nieuwe omstandigheden en 
maatregelen. Het is uit liefde voor die naaste en ook uit liefde voor God dat we veilig 
met elkaar willen omgaan. De kerk moet geen plek van besmetting worden.” 

Bisschop Liesen, die namens de Nederlandse bisschoppenconferentie referent is voor 
liturgie, roept mensen op om, rekening houdend met de maatregelen, wel weer naar de 
kerk te gaan: ,,Blijf niet weg, kom, vier mee. Christus houdt van je en wil bij je zijn. Ook 
nu.’’ 

Kijk de video hier. 

 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.katholiekleven.nl/videos/actuele-videos/bisschop-liesen-over-de-anderhalve-meter-kerk
http://katholiekleven.nl/


 

Nationale Bedevaart Brielle naar relieken Martelaren van 
Gorkum 11 juli live via internet 

Voor de Nationale Bedevaart komen elk jaar meer dan duizend pelgrims naar 

Brielle om te bidden bij de relieken van de heilige Martelaren van Gorcum. Door 
het coronavirus is dat dit jaar niet mogelijk, maar de organisatie zorgt ervoor dat 
iedereen deze bijzondere dag mee kan maken. De eucharistieviering van de 
Nationale Bedevaart op 11 juli wordt live gestreamd vanaf 11.00 uur. 
 

 

Zo is het toch mogelijk om samen te bidden op voorspraak van de heilige martelaren en 
samen stil te staan bij hun geloofsgetuigenis. De Martelaren van Gorcum stierven 
vanwege hun geloof in de eucharistie en hun trouw aan de paus. Ook vandaag de dag 
worden mensen vervolgd en gedood, omdat ze getuigen van hun geloof in Jezus. 
‘Getuigen van het Woord’ is het thema van de viering van de Nationale Bedevaart. 
Kardinaal Eijk is hoofdcelebrant. Bisschop Van den Hende concelebreert. De Nationale 
Bedevaart sluit met het thema aan bij het Jaar van het Woord van God dat wordt 
gehouden in het bisdom. 
 
Uitnodiging in nieuwe huisstijl 
De uitnodiging om de Nationale Bedevaart mee te maken is dit jaar vernieuwd. Er is 
een nieuwe huisstijl voor de poster en de advertentie voor parochiewebsites en 
parochiebladen. De custos van het heiligdom, pastoor Jack Glas, zegt daarover: “Het is 
een poster met een krachtige uitstraling, die de historische gebeurtenissen in Brielle en 
de geschiedenis van de Martelaren van Gorcum combineert met onze opdracht nu: 
Getuigen van het Woord van God.” In het ontwerp van de poster zijn de namen van de 
negentien Martelaren van Gorcum verwerkt doordat de eerste letter van hun naam is 
opgenomen. De kleur rood verwijst naar hun martelaarschap. 



 

Naar de website 

De viering van de Nationale Bedevaart Brielle op zaterdag 11 juli is vanaf 11.00 uur te 
volgen op https://www.martelarenvangorcum.nl/nieuws/nieuws-algemeen/livestream-
nationale-bedevaart-2020. 
Op deze website vindt u ook informatie over de noveen die voorafgaand aan de 
eigenlijke feestdag van de Martelaren van Gorcum wordt gebeden op dinsdag 30 juni 
t/m woensdag 8 juli. U kunt dagelijks online de noveen meebidden om 14:00 uur. 
 
Feestdag op 9 juli 
Op de feestdag van de Martelaren van Gorcum, donderdag 9 juli, is er om 14:00 uur 
een eucharistieviering. Ook deze plechtigheid is live te volgen via de website. Bekijk 
ook op zondag 28 juni ook het Geloofsgesprek met custos Jack Glas. Dit wordt 
uitgezonden om 9.45 uur op NPO2. 

Bron: Bisdom Rotterdam 

 

 

 

 

Nieuwsbrief H. Maria Parochie Walcheren 
 

Natuurlijk als eerste met het laatste nieuws! 
 

https://www.martelarenvangorcum.nl/nieuws/nieuws-algemeen/gebedsgroep-martelaren-bidt-noveen
https://www.bisdomrotterdam.nl/activiteiten/bisdom-rotterdam-activiteiten/geloofsgesprek-en-mediaviering-28-06-2020


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren op een artikel? 

Mail de redactie: rkwalcheren@zeelandnet.nl 

 

mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 

 

 
 

 
 
 
 
■ Iedere werkdag om 09.00 uur 

Eucharistieviering vanuit diverse parochies van KRO-NCRV. Te zien op 
https://www.rkwalcheren.nl/vieringen of volg deze via de website en 
deze facebookpagina van KRO-NCRV. 

 

 
 
 
 
 
■ Woensdag 24 juni 2020 (14.00-16.00 uur) 
 Vergadering parochiebestuur in de pastorie in Middelburg. 
 
 
■ Iedere zondag in juli en augustus 2020 (10.00) 

Viering in de Willibrordkapel in Domburg. 
 
 
■ Zondag 5 juli 2020 (11.00 uur) 

Installatie van pater Thaddeus de Deckere in de H. Maria Magdalenakerk in Goes 
door diaken Egbert Bornheim van het Bisdom Breda. Voor het bijwonen van deze 
viering is aanmelding vooraf verplicht. Elders in deze nieuwsbrief leest u er meer over. 
Voorgangers zijn pastoor Fons van Hees, pater Thaddy de Deckere, diaken Egbert 
Bornhijm en de ;pastoraal werkers Ria Mangnus en Alida van Veldhoven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Het nieuwe normaal? 
Het tijdelijke abnormaal!! 

https://www.rkwalcheren.nl/vieringen
https://kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/livestream-stvituskerk
https://www.facebook.com/krokatholiek


 

 

 

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 
Donderdag 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 
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 via het e-mailadres dat u 
hieronder vindt.  Nieuw e-mailadres? Afmelden? Heeft u nieuws of een agenda-bericht voor de digitale 
nieuwsbrief? Graag een mailtje naar de redactie: rkwalcheren@zeelandnet.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 altijd 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 en foto’s uit deze digitale nieuwsbrief is uitsluitend toegestaan onder 
vermelding van: ‘Bron: digitale nieuwsbrief R.K. Walcheren.nl’ en na voorafgaande toestemming van 
de eindredacteur! Op veel teksten en foto’s rust 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. 
Verzoeken om integrale plaatsing van artikelen worden altijd beoordeeld door de eindredacteur. 
 

13-37-519 

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

