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Caritascollecte oktober al komende zondag, 27 september 

Het is ongebruikelijk en voelt niet logisch, maar de oktobercollecte van Caritas 

vindt, volgens rooster van het bisdom, plaats op 27 september. 
 
Zoals u weet, zal er echter niet in Vlissingen gecollecteerd worden, omdat er vanwege 
een oecumenische viering geen viering in de eigen kerk gehouden wordt. In Middelburg 
zal er wel gecollecteerd worden. 
 
De Caritascollecte van oktober is bestemd voor Het Witte Huis, huis voor Maatschap-
pelijke Opvang, in Vlissingen. 
 
Het meest bekend is het Witte Huis vanwege de nachtopvang voor mensen die geen 
onderdak hebben. Naast nachtopvang verzorgt het Witte Huis woonbegeleiding en 
heeft het een inloopcentrum waar zij dagopvang verzorgt voor mensen die dak- of 
thuisloos zijn. Het is een laagdrempelige ontmoetingsplek. Hier kunnen mensen 
begeleiding krijgen om hun problemen op een rij te zetten en op te lossen. Verder is er 
de mogelijkheid om tegen een vergoeding mee te eten, te douchen, kleding te wassen 
en te drogen. 
 
Met deze collecte willen we een bijdrage leveren in situaties waar geen of weinig 
geld is.   
Voor wie via de bank geld wil overmaken, dat kan via IBAN 

 
NL82 RABO 0117 0296 61 

 
t.n.v. RK Caritas Walcheren o.v.v. het Witte Huis
 

 
 



 

 

Teksten van de 26e zondag door het jaar, A-cyclus, 27 
september 2020 en een overweging hierbij. 
EL: Ezechiël 18, 25-28; antwoordpsalm 25; tl: Brief van 
Paulus aan de christenen van Filippi 2, 1-11 en Evangelie 
volgens Mattheus 21,28-32 
 
 
Tekst: René Heinrichs, aalmoezenier b.d. 

 
 
De afgelopen week vroeg ik me vaker af waarom de kerk, mensen in de kerk toch 
blijven doorgaan met teksten schrijven, liturgie voorbereiden, in de geschiedenis en ook 
nu mensen in deze Coronatijd opbellen, hulpacties organiseren etc. Waarom doe ik 
daar zelf aan mee? In deze tijd waarin we vooral ons afzetten tegen alles wat met God 
te maken, waar God afwezig lijkt te zijn bij velen, waar regels en wetten gezien worden 
als een belemmering van persoonlijke vrijheid. 
 
Fundamenteel heeft de kerk de taak, de missie om mensen weer terug te brengen bij 
God. Mesen te helpen weer terug te keren naar god waar het goed toeven is, waar 
geen gebreken, ziekten etc. zijn.  De mensen hebben zich afgekeerd van God. Het 
verhaal van de zondeval waarin Adam en Eva, het mensenkoppel, zich afkeerde van 
God, Gods wet niet opvolgde, gebeurt elke dag. En God nadert de mens om hem/ haar 
steeds te blijven uitnodigen om te werken aan de terugkeer naar God toe, om een 
paradijs op aarde te maken voor allen en zo bij God te komen. De hele bijbel door lezen 
we daarover. God wil ons bij zich hebben , nodigt ons daartoe uit, wil de relatie die 
verbroken is tussen hem en ons herstellen, verwacht daar iets van ons en stuurt zelfs 
zijn zoon om ons een voorbeeld te geven hoe dat zou kunnen. 
 
Ik lees dan in het directorium voor de Nederlandse kerkprovincie, het boekje waarin de 
bisschoppen aangeven welke bijbelteksten worden gebruikt o.a. in de H. Eucharistie, 
Woord- en Gebedsvieringen en in de Getijden, dat we op deze zondag gedenken dat 
Vincentius de Paul, priester en ook stichter is van de congregatie der missie en van de 
sociëteit van de dochters der liefde. Deze man had dus zo’n uitstraling en was zo 
overtuigd van die oproep om zich in te zetten voor de terugkeer naar God toe en zo de 
wereld beter te maken dat hij anderen hiermee wist te inspireren. Zoals velen in het 
verleden en nu ook. Daarom gaat de kerk door met verkondigen, daarom blijven 
mensen zich inzetten. 
 
 Als je mensen gaat verenigen dan heb je regels en wetten nodig. En dan wordt het 
moeilijk voor mensen, zeker in een tijd van doorgedreven vrijheidsdrang en ik- 
gerichtheid waarin we leven. Wetten en regels worden vaker gezien als belemmeringen 
in plaats van hulpmiddelen om hiermee beter te worden. En dan lezen we in Psalm 25 
dat juist wetten en regels ons helpen om betere mensen te worden, om te worden zoals 
God. Om wetten en regels die afkomen van God te zien als een cadeau van God. Wij 
willen dan wel graag zien dat mensen daarmee geholpen worden, dat de wereld beter 
wordt, dat die wetten inderdaad een cadeau zijn. Een gerechtvaardigde vraag, eis. 
Pijnlijk wordt het als mensen ontdekken dat die wetten alleen maar gelden voor een 
beperkte groep en anderen zich bewust afzonderen van zulke groepen omdat 
wetgevers alleen maar mensen onder de knoet willen houden. We willen wel resultaat 
zien. 
 



 

 
We leven in een moeilijke tijd. Corona beheerst ons leven. En dat is op zijn minst 
ongemakkelijk. De overheid, die uit mensen bestaat en dus feilbaar is en ook gaande 
de weg leert om deze crisis te helpen bezweren, probeert ons te helpen door regels en 
wetten uit te vaardigen. En dat valt niet altijd in goede aarde, wordt niet altijd door 
mensen gezien als een hulp maar meer als een belemmering om jezelf te kunnen 
ontwikkelen. Het ons houden aan de regels liet afgelopen maanden wel resultaat zien 
op het vlak van gezondheid. Maar sommige groepen moeten wel erg veel inleveren. 
Hoe moeilijk kan het dan worden om zich aan regels te houden. 
 
Waarom zien mensen niet meer dat regels en weten noodzakelijk zijn om samen 
gelukkig te worden? Een grote vraag die ik niet een twee drie kan beantwoorden. 
Misschien hebt u daarover ideeën. 
 

Ik ben benieuwd naar uw bijdragen! 

 
 
 
 
 

Filmmiddag van het ouderenpastoraat Boven de Schelde 

Hierbij nodigen we u uit voor het bijwonen van een filmmiddag op dinsdag 29 

september om 14.00 uur in 's Heerenhoek. 

 
Dit is de jaarlijkse bijeenkomst en ontmoeting voor de vrijwilligers en medewerk(st)ers 
die werkzaam zijn in het ouderenpastoraat Boven de Schelde EN voor 
belangstellenden. Deze middag zal in het teken staan van de koloniale geschiedenis 
met name voormalig Nederlands Indië. 

 
75 jaar geleden kwamen mensen (terug) uit Nederlands Indië. Wat weten wij van hun 
ervaringen van oorlog, onderdrukking? En van hun ‘ontvangst’ en leefomstandigheden 
in Nederland….? 

Door het kijken naar filmbeelden en met elkaar erover te spreken, kunnen we 
daar een beter beeld van krijgen. 
 
De bijeenkomst in de Jeugdhoeve in ‘s Heerenhoek begint om 14.00 uur 
(inloop). Na afloop volgt een gesprek naar aanleiding van wat we zagen onder leiding 
van Wiel Hacking, pastoraal werker in het samenwerkingsverband Boven de 
Schelde. De middag eindigt om 16.00 uur. 
 
Opgave 
Opgeven via het secretariaat in Goes: telefoon: 0113 – 218610. Dat kan tijdens 
kantooruren van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur of per e-mail: 
pastorteam@zeelandnet.nl. 
 
Graag tot 29 september! 
 
Namens de stuurgroep Ouderenpastoraat 
Ria Mangnus, pastoraal werkster 

 

mailto:pastorteam@zeelandnet.nl


 

Vrede.....? 

Vrede is niet vanzelfsprekend. Elke dag worden U en ik erop aangesproken. In 

onze keuzes, in onze bijdragen in onze eigen omgeving. 
 
 
Tekst: pastor Ria Mangnus 
 
 
Deze week is het de Vredesweek die ook op Walcheren wordt gehouden. Afgelopen 
zaterdag was er de Vredeswandeling in Middelburg, en op zondag was er daar in de 
Nieuwe Kerk de Vredesviering. Maandag jl was er een thema-avond rond het thema 
van dit jaar: 'Vrede verbindt verschil'. 
 
Dominee Leuny de Kam  hield de inleiding  mede aan de hand van het boek van Karen 
Armstrong "in naam van God'. Daarin stel Armstrong aan de orde wat de rol is van 
religie. "Is de wereld beter af zonder religies" is een vraag die zij stelt. En - zeer kort 
samengevat - beantwoordt met: mensen geven religie vorm, mensen handelen. 
 
‘Kaïn en Abel’, een verhaal dat bekend is in het jodendom (Thora), christendom (Bijbel) 
en Islam (Koran, soera 5, 27): hoe gaan we met mensen om? waar is je broeder? Ben 
ik mijn broeders hoeder? Armstrong: het kernwoord is Compassie. Verplaats je in de  
ander, bevrijd je van je eigen ego - dan kun je God ontmoeten. Religie is 'gebruikt' om 
mensen te onderdrukken. Misbruikt door inzet van onderdrukking en geweld, 'uit naam 
van'.... Helaas kon er geen vertegenwoordiger van de synagoge bij deze avond  
zijn. 
 
Vanuit de Al Rahman moskee, Middelburg -zuid, was de heer Akam Hoessein 
aanwezig. Hij reciteerde de soera die  -minstens- 17 maal per dag herhaald wordt door 
een moslim. Allah wil barmhartigheid voor zijn volk. De vijf zuilen van de Islam kwamen 
aan de orde. We spraken deze avond met elkaar  -ook over de kwetsbaarheid van   
godsdienst- we sprake met elkaar, verbinden van verschillen. Laten we met elkaar in 
gesprek blijven! 
 
Meer activiteiten 
Vrijdag 25 september, vandaag dus: U kunt vanavond  om 19.30 uur naar de lezing  
'van bevrijding naar verbinding' door de heer Gelauff (PAX). Opgeven via:  
jokabo@zeelandnet.nl. Adres: Rosenburglaan 310 in Vlissingen. 
 
Zondag 27 september: 9.30 uur St Jacobskerk: oecumenische viering  met  
dominee Pim Steenbergen en pater Thaddy de Deckere. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Deze nieuwsbrief bereikt wekelijks meer dan duizend lezers! 
 

 

mailto:jokabo@zeelandnet.nl


 

Een wereldse blik vanuit de pastorietuin in Middelburg 

 

 
Fraai uitzicht vanuit de tuin van de pastorie in Middelburg. Wat opvalt is de 
opstijgende damp. Jan Pooortvliet maakte de foto afgelopen dinsdagmorgen. 

 

 
 



 

Tv-mis zondag 27 september vanuit Lourdes naar Nederland 
verplaatst 

De televisiemis vanuit de Grot in Lourdes, die de KRO komende zondag (27 

september) zou uitzenden, wordt noodgedwongen naar Nederland verplaatst. 
Omdat steeds meer regio’s in Frankrijk door de Nederlandse overheid vanwege 
de coronapandemie tot risicogebied worden verklaard, is het voor de 
medewerkers van de omroep en de bedevaartorganisaties Huis voor de Pelgrim, 
VNB en Militaire Bedevaart niet mogelijk om veilig naar Lourdes te reizen. 
 

 
Lourdesgrot in de pariochiekerk H. Hart van Jezus in Vinkeveen, waar een Lourdes-grot is 
nagebouwd met daarin een steen uit de echte grot in Lourdes. 
 
De wekelijkse eucharistieviering zou komende zondag live worden uitgezonden vanuit 
de bekende Grot, waar het meisje Bernadette Soubirous in 1858 achttien keer een 
verschijning van Maria heeft gezien. Lourdes ontwikkelde zich daarna tot een van de 
bekendste Mariabedevaartoorden ter wereld. Het was voor het eerst dat een viering 
vanuit Lourdes live op de Nederlandse televisie te zien zou zijn. 
 
In plaats daarvan wordt de viering nu uitgezonden vanuit de parochiekerk H. Hart van 
Jezus in Vinkeveen. Deze kerk heeft al heel lang een relatie met Lourdes en stond in 
het verleden ook wel bekend als ‘Klein-Lourdes’. In de kerk is onder meer een Lourdes-
grot nagebouwd met daarin een steen uit de echte grot in Lourdes. 
 
Hoofdcelebrant tijdens de viering is hulpbisschop mgr. Herman Woorts, die binnen de 
Nederlandse bisschoppenconferentie verantwoordelijk is voor bedevaarten en 
pelgrimages. Hij zou ook de hoofdcelebrant zijn geweest in Lourdes. 
  
Hij wordt daarbij geassisteerd door enkele priesters en diakens van de samenwerkende 
Nederlandse bedevaartorganisaties. 
 
De zang komt van sopraan Judith Petra en zij wordt aan het orgel begeleid door Jos 
Martens. 



 

 
Mgr. Woorts 
 

Geloofsgesprek 
Voorafgaand aan de viering is mgr. Woorts te horen in het programma Geloofsgesprek, 
dat in dezelfde kerk is opgenomen. Belangstellenden die de viering willen bijwonen, 
worden verzocht zich vooraf aan te melden.

Aanmelden voor bijwonen eucharistieviering 

Bericht en foto Parochiekerk H. Hart van Jezus in Vinkeveen via Huis voor de Pelgrim 

 
 
 
 
 

Oecumenische viering in Sint Jacobskerk 
Op zondag 27 september zal er om 9.30 uur een oecumenische viering worden 
gehouden in de Sint Jacobskerk op de Oude Markt te Vlissingen; dit als afsluiting 
van de jaarlijkse Week van Gebed voor de Vrede. 
 
Voorgangers zijn ds. Pim Steenbergen en pater Thaddy de Deckere. De laatste zal de 
verkondiging doen. Iedereen is van harte welkom. 
 
Aanmelding 

• Per e-mail via het PKN kerk kantoor: kerkkantoor@pkn-vlissingen.nl 

• Of op vrijdag tussen 9.30 en 12.00 uur telefonisch via 0118-412518. 
 
Vanwege deze oecumenische dienst zal er op zondag 27 september a.s. geen 
viering zijn in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. 
 
 

 

mailto:info@huisvoordepelgrim.nl
mailto:kerkkantoor@pkn-vlissingen.nl


 

Raad van Kerken participeert in pleidooi voor 
mensenrechten: ook voor vluchtelingen uit Moria 

Gisteren, donderdag 24 september, is in Trouw, de Volkskrant en het Algemeen 

Dagblad een oproep gepubliceerd aan de politiek om meer te doen voor de 13.000 
mannen, vrouwen en kinderen uit vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. Deze 
oproep is door tientallen organisaties ondertekend, waaronder de Raad van 
Kerken in Nederland, waarin ook de Rooms-Katholieke Kerk participeert. 

 

Op 23 september is in Brussel het Europese migratiepact gepresenteerd. Gisteren, 
donderdag 24 september heeft in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg plaats over 
onder andere de situatie op Moria. Door deze oproep hopen de ondertekenaars 
bestaande initiatieven te versterken en te laten zien hoe breed gedragen de steun is 
voor opvang van deze kwetsbare mensen. 
 
Mensenrechten zijn universeel. Dit initiatief doet een appèl op de Nederlandse politiek 
om in samenwerking met andere Europese landen over te gaan tot het bieden van 
humanitaire hulp die verder reikt dan het bouwen van tentenkampen, en om meer 
vluchtelingen op te nemen. 
 
Werelddag migrant en vluchteling 
Begin dit jaar vroeg de Nederlandse Bisschoppenconferentie bij de politiek in een 
gezamenlijk schrijven ook al om aandacht voor met name de kwetsbare groepen onder 
de vluchtelingen en migranten zoals gezinnen en kinderen en werd financiële hulp 
verstrekt aan Caritas Athene, een organisatie die directe hulp verleent aan 
vluchtelingen en migranten in Griekenland. 
 
Komende zondag, 27 september, viert de Kerk de Werelddag van de Migrant en de 
Vluchteling. In zijn boodschap voor deze dag zegt paus Franciscus: ,,Wanneer men het 
heeft over migranten en ontheemden blijft men te vaak steken bij cijfers. Maar het gaat 
niet om cijfers, het gaat om personen! Als wij hen ontmoeten, zullen wij ertoe komen 
hen te leren kennen. En door hun geschiedenis te leren kennen zullen wij erin slagen 
hen te begrijpen.’’ 
 
Lees hier de boodschap van paus Franciscus voor deze dag. 
Lees hier de op 24 september gepubliceerde advertentie. 

https://www.rkkerk.nl/boodschap-paus-franciscus-voor-de-werelddag-van-de-migrant-en-de-vluchteling/
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2020/09/200742_02_FNV_advertentie_mensenrechten_264x390_c.pdf


 

Een schande 

Tachtig miljoen mensen. Mannen en vrouwen, kinderen en bejaarden. Mensen 

die alles noodgedwongen achterlieten. Zieke mensen, gewonde mensen, 
mishandelde mensen. Mensen zonder hoop, zonder perspectief op een waardig 
leven. Ver van huis, op de loop voor oorlog, geweld, uitbuiting, dictatuur. Tachtig 
miljoen mensen zoals u en ik, van vlees en bloed. Tachtig miljoen mensen met 
het gelaat van Christus. Ze kijken ons aan. 
 
 
Tekst: Luk Vanmaercke, Kerknet 
 
 
 

Onze wereld telt tachtig miljoen vluchtelingen. Liefst veertig procent van hen is 
minderjarig. Zien we in hen een medemens of een lastpak? Breekt ons hart, of hebben 
we een hart van steen? Voelen we ons verantwoordelijk, of zijn het onze zaken niet? 
Het volslagen gebrek aan medeleven dat we als westerlingen hebben ontwikkeld voor 
vluchtelingen wordt stilaan ondraaglijk. 
 
Volgen we Christus wanneer het er echt toe doet, of beperken we dat tot de 
zondagsplicht? 
Vorige week hadden de kranten groot nieuws. Drie bekende Vlamingen zagen hun 
naaktvideo’s ongevraagd rondgaan. Blijkbaar was dat de belangrijkste gebeurtenis ter 
wereld. Tegelijk waren op het Griekse eiland Lesbos 12.000 vluchtelingen op de dool, 
nadat hun armzalige tentenkamp afbrandde. We moeten onze prioriteiten kennen, 
nietwaar? Hoe kunnen we nu aandacht besteden aan dakloze kinderen wanneer drie 
BV’s groot verdriet hebben? 
 
Is dat al te cynisch? U bent van mij een milde toon gewoon, maar het volslagen gebrek 
aan medeleven dat we als westerlingen hebben ontwikkeld voor mensen die leven in 
diepe ellende wordt stilaan ondraaglijk. Het lot van de vluchtelingen is een schande 
voor de hele mensheid. 
 
Kiezen we voor vluchtelingen of voor uitvluchten? Bent u ook de valse argumenten zo 
moe? „We kunnen toch niet de hele wereld opvangen”, horen we geregeld. Nee, dat 
kunnen we niet, maar dat vraagt ook niemand. Het zit ook mijlenver van de realiteit. 
Driekwart van de vluchtelingen wordt opgevangen in buurlanden. Tachtig procent van 
de vluchtelingen leeft in landen of gebieden die kampen met voedselonzekerheid. 
Vijfentachtig procent wordt opgevangen in ontwikkelingslanden. 
 
Laten we onszelf niets wijsmaken, het zijn niet de rijke landen die vluchtelingen 
opvangen, het zijn de arme. 
Zondag, op 27 september, is het de Werelddag voor de Migrant en de Vluchteling, een 
initiatief van de katholieke Kerk. De focus ligt dit jaar op zogenoemde ontheemden, 
mensen op de vlucht in hun eigen land. Dat stelt ons voor de vraag wat onze houding 
is, als christenen. „Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en gij 
hebt Mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen.” We 
kennen die woorden uit het Mattheusevangelie, we hoorden ze al tientallen keren. Wat 
doen we ermee? 
 
In Duitsland leeft het debat, bij ons amper. ,,Wat er tot nu toe is gebeurd, is alarmerend 
weinig”, zegt aartsbisschop Stefan Heße, die in de Duitse Kerk referent is voor migratie 

https://www.kerknet.be/auteur/luk-vanmaercke
https://www.kerkenleven.be/uitgave/2039/artikel/onzichtbaar-en-vergeten
https://www.kerkenleven.be/uitgave/2039/artikel/onzichtbaar-en-vergeten


 

en vluchtelingen. „Europa moet nu alles in het werk stellen om de bestaande 
humanitaire crisis te overwinnen. Meer dan ooit hebben we de plicht een einde te 
maken aan de rampzalige omstandigheden op Lesbos en een humane opvang te 
bieden aan degenen die bescherming zoeken.’’ 

Stem laten horen 
Het is tijd dat ook wij onze stem laten horen. We zijn niet machteloos. We kunnen 
organisaties als Caritas steunen, want zij helpen op het terrein. We kunnen 
vluchtelingen centraal stellen in ons gebed. We kunnen onze stem laten horen ten 
aanzien van politieke verantwoordelijken. We kunnen ons inzetten voor vluchtelingen in 
onze eigen omgeving. We kunnen medemensen terechtwijzen wanneer ze 
ontmenselijkende taal spreken over vluchtelingen. Kortom, we kunnen gehoor geven 
aan wat Christus ons heeft geleerd: ,,Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten 
van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan.’’ 
 
 
 
 
 

Keurig scherm voor de communie uitreiking 
 

Lex Schroots van de actieve 

klussengroep van de HH. Petrus- en 
Pauluskerk in Middelburg heeft voor 
zijn kerk weer een fraai staaltje 
handenarbeid afgeleverd. 
 
 
Hij maakte een scherm voor het 
coronaproof’ uitreiken van  de heilige 
communie. Hierdoor hoeft de pastor niet 
langer een gezichtsscherm te dragen bij 
het uitreiken van de communie. 
 
 
In het in het raamwerk geplaatste 
scherm zit een uitsparing, waardoor de 
voorganger de communie kan uitreiken. 
 
 
Op de foto steekt Lex Schroots zijn 
linkerhand door de uitsparing in het 
scherm. 
 

Foto: © Jeannette Vrancken 

 

 
 



 

Veel huishoudens raken in nood 

Als uw inkomen wegvalt, hoeveel maanden kunt u het dan uitzingen voordat u 

betalingsproblemen krijgt? Ruim 100.000 huishoudens in Nederland hebben na 
een half jaar al hun reserves verbruikt. 73.000 huishoudens bereiken dat moment 
al na 12 weken. 
 
 
Tekst: Hub Crijns, stuurgroeplid Knooppunt Kerken en Armoede 
 
 
Dat blijkt uit een stresstest voor huishoudens, uitgevoerd door het Centraal Plan Bureau 
(CPB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Minstens 75.000 en maximaal 
150.000 huishoudens komen binnen drie maanden in financiële problemen. 
 
Inkomen gaat teruglopen, schulden ontstaan 
Een forse groep huishoudens komt na inkomensverlies snel in de financiële problemen, 
ondanks het sociale vangnet van de WW en de Tijdelijke overbruggingsregeling 
zelfstandige ondernemers (Tozo). Ruim 100.000 huishoudens kunnen na verlies van 
werk binnen een half jaar hun maandlasten niet meer dragen. Ruim 73.000 hebben die 
grens na hooguit drie maanden al bereikt. Zelfstandigen zijn extra kwetsbaar, zelfs met 
Tozo. 
 
Deze stresstest gaat nog voorbij aan eventuele onverwachte uitgaven zoals kapot 
witgoed of de reparatie van een kapotte auto. Veel huishoudens kunnen daardoor extra 
kwetsbaar zijn. 
 
,,it de stresstest blijkt dat vooral zelfstandigen kwetsbaar zijn voor inkomensverlies. 
“Zonder de Tozo-regeling zou hun risico om snel in financiële problemen te komen tien 
keer zo groot zijn geweest als voor werknemers. Door de Tozo worden zelfstandigen 
beter beschermd, maar hun risico om binnen drie maanden niet meer rond te kunnen 
komen, blijft vier keer zo groot als voor werknemers.’’ 
 
Om dit te voorkomen, zeggen AFM en CPB: ,,Het is van belang om met name 
zelfstandigen te stimuleren om financieel weerbaarder te worden door meer financiële 
reserves aan te houden. Een deel van de kwetsbare huishoudens heeft echter 
structureel te weinig inkomen om financiële reserves op te bouwen.’’ 
 
Kwetsbaren grootste risico op baanverlies 
Ook wijst de stresstest uit dat juist de kwetsbaarste huishoudens het grootste risico 
lopen om in deze crisis het werk te verliezen. ,,Dit zijn vaker lagere inkomens, 
alleenstaanden of alleenverdieners en jonge mensen. Na het verliezen van hun baan 
zijn de lasten van deze huishoudens in doorsnee 10 tot 40 procent hoger dan hun 
inkomen. Er is voor deze groep nauwelijks ruimte om hun financiële situatie te 
verbeteren, en er bestaat het risico dat zij zich wenden tot niet-gereguleerde ‘kredieten’ 
met een mogelijk onhoudbare of niet-passende schuldenlast tot gevolg. Daarom is 
mogelijk aanvullende ondersteuning van de overheid nodig nadat zij het inkomen 
verliezen.’’ 
 
De kwetsbare groep huishoudens is divers 
Het zijn niet allemaal dezelfde huishoudens die kwetsbaar zijn. Eerder onderzoek van 
het CPB heeft al eerder aangewezen dat de helft van de huishoudens sinds de 
financiële kredietcrisis beschikt over een minimale reserve van een tot drie maanden. 
Bij tegenslag als baanverlies of partnerverlies volgt inkomensteruggang. 



 

Veel mensen uit de kwetsbare huishoudens komen al snel geld tekort voor hun normale 
leefpatroon en uitgaven voor wonen en eten. Vooral de uitgaven voor het wonen nemen 
een groot deel van het beschikbare inkomen in (vaak 50 tot 65 procent). Dan ontstaan 
er snel tekorten. En dan zijn extra onverwachte uitgaven zoals kapotte fiets, 
wasmachine of auto niet meegenomen. Of (voor zelfstandigen) onverzekerde 
ziektekosten. 
 
Zzp’ers, en alleenstaanden hebben vaak weinig reserve 
Huishoudens met weinig reserves achter de hand zijn zelfstandigen zonder personeel 
met vaak kleine bedrijven met een opdrachtgever. Alleenstaande mensen, die in hun 
eentje het huishoudinkomen moeten verdienen, en mensen met kinderen (alleenstaand 
of tweeouders). Kinderen zorgen voor hoge kosten, zeker nu weer het schoolseizoen 
begint. Ook jongeren zitten in de hoek waar de coronaklappen vallen. Veel flexibele 
banen in horeca bijvoorbeeld zijn weggevallen. Jongeren krijgen ook vaak niet veel 
betaald en als dat weinig wegvalt komen ze in de problemen, vooral als ze zelfstandig 
zijn gaan wonen. 
 
Coronavangnet kent gaten 
Er zijn nog buffers: mensen in loondienst krijgen nog een tijdje werklozenuitkering; 
zelfstandigen kunnen een beroep doen op de coronasubsidies, zoals de Tijdelijke 
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers Tozo-regeling. En het laatste vangnet 
is de algemene bijstand. Tegelijk wijzen de signalen uit dat dit niet genoeg is. Vooral 
huishoudens met lage inkomens hebben voor hun vaste lasten (wonen, 
zorgverzekering, andere verzekeringen, internet en telefoon) vaak driekwart van hun 
inkomen nodig. Dan komen de grenzen van wat nog kan snel in zicht. En huishoudens 
in de knel weten vaak niet de weg naar de toeslagen waar ze recht op hebben, of 
komen juist door die toeslagen in de problemen (het beruchte terugvorderen na twee 
jaar als blijkt dat de vooraf opgegeven inkomenssituatie hoger is dan het feitelijk na 
twee jaar vastgesteld inkomen). Veertig procent van de huishoudens vraagt geen 
toeslagen aan. En wie dat wel doen krijgen te maken met wachttijden of moeten vaak 
wachten tot volgend jaar. Daardoor komen de zogenoemde inkomensplaatjes (waar 
mee gerekend wordt bij de begrotingen) niet overeen met de feitelijke situatie. 
 
Er komt zwaar weer aan voor de huishoudens 
De ‘Stresstest huishoudens’ van CPB en AMF laat zien, dat huishoudens op de wat 
langere duur in de problemen komen. De schattingen lopen nu uiteen van 75.000 tot 
150.000. Het aantal is afhankelijk van de reserves die huishoudens hebben en de 
subsidies die ze nu krijgen. Maar duidelijk is dat dit tijdelijke zaken zijn. In de nabije 
toekomst raakt de bodem van de knip in zicht. Dan ontstaan roodstaan, achterstallige 
betalingen en schulden. Als huishoudens zich wenden tot consumptieve 
kredietverleners nemen de schulden toe. 
Er moet dus vooral iets gebeuren in de toegankelijkheid van schuldhulpverlening: 
preventief waarschuwen, weinig drempels, toegankelijke taal, snelle hulp. De ervaring 
nu is dat mensen met financiële problemen vaak het ene gat met het andere vullen en 
te optimistische toekomstverwachtingen hebben. We kunnen dit wel redden en straks 
hebben we weer werk en inkomen. Maar juist die werkverwachting staat onder sterke 
druk. Het UWV maakt begin september 2020 bekend dat het verwacht dat de piek van 
de werkloosheid over twee jaar hoger zal zijn dan de piek na de financiële kredietcrisis. 
 
Er is dus veel te doen aan de arme kant van Nederland! 
 
 

 



 

Caritascollecte oktober al komende zondag, 27 september 

Het is ongebruikelijk en voelt niet logisch, maar de oktobercollecte van Caritas 

vindt, volgens rooster van het bisdom, plaats op 27 september. 
 
Zoals u weet, zal er echter niet in Vlissingen gecollecteerd worden, omdat er vanwege 
een oecumenische viering geen viering in de eigen kerk gehouden wordt. In Middelburg 
zal er wel gecollecteerd worden. 
 
De Caritascollecte van oktober is bestemd voor Het Witte Huis, huis voor Maatschap-
pelijke Opvang, in Vlissingen. 
 
Het meest bekend is het Witte Huis vanwege de nachtopvang voor mensen die geen 
onderdak hebben. Naast nachtopvang verzorgt het Witte Huis woonbegeleiding en 
heeft het een inloopcentrum waar zij dagopvang verzorgt voor mensen die dak- of 
thuisloos zijn. Het is een laagdrempelige ontmoetingsplek. Hier kunnen mensen 
begeleiding krijgen om hun problemen op een rij te zetten en op te lossen. Verder is er 
de mogelijkheid om tegen een vergoeding mee te eten, te douchen, kleding te wassen 
en te drogen. 
 
Met deze collecte willen we een bijdrage leveren in situaties waar geen of weinig 
geld is.   

Voor wie via de bank geld wil overmaken, dat kan via IBAN 
 

NL82 RABO 0117 0296 61 
 
t.n.v. RK Caritas Walcheren o.v.v. het Witte Huis 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 
Wil Vlissingen de Wereldwinkel behouden?? 

 
Dan vragen wij u onze winkel vaker te bezoeken 
voor levensmiddelen of voor originele cadeau- 
artikelen. Echt fijn als u komt! Vrijdagmiddag of 

zaterdagmiddag van half twee tot vijf uur. 
Alleen pinnen! 

Maar wij zoeken ook naar nieuwe 
medewerkers met talent voor verkopen. U kunt 
zich opgeven via wwvlissingen@gmail.com of 

bekijk onze website: 
www.wereldwinkelvlissingen.nl 

 

 

 

 

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

 

mailto:wwvlissingen@gmail.com
http://www.wereldwinkelvlissingen.nl/


 

Boodschap paus Franciscus voor de Werelddag van de 
Migrant en de Vluchteling 

Komende zondag, 27 september, viert de Rooms-Katholieke Kerk de Werelddag 

van de Migrant en de Vluchteling. Voor deze dag heeft paus Franciscus een 
boodschap geschreven, die nu beschikbaar is in de Nederlandse vertaling. Ook 
voor de Wereldvluchtelingendag die de Verenigde Naties op 20 juni hebben 
ingesteld, is de boodschap van de paus relevant. 
 
De paus legt in zijn schrijven een directe link tussen de situatie van vluchtelingen nu en 
de situatie waarin Jozef en Maria met het kind Jezus moesten vluchten voor koning 
Herodus. Zij waren vluchtelingen in het toenmalige Egypte met alle angsten, moeiten en 
zorgen die met vluchten gepaard gaan. 
 
‘Het gaat niet om cijfers, het gaat om personen’ 
Ook legt de paus een link naar de huidige Covid19 pandemie, die de zorgen voor 
kwetsbare vluchtelingen en migranten in hun onzekere situaties nog heeft vergroot: 
,,Wanneer men het heeft over migranten en ontheemden blijft men te vaak steken bij 
cijfers. Maar het gaat niet om cijfers, het gaat om personen! Als wij hen ontmoeten, 
zullen wij ertoe komen hen te leren kennen. En door hun geschiedenis te leren kennen 
zullen wij erin slagen te begrijpen. Wij zullen bijvoorbeeld gaan begrijpen dat de 
onzekerheid die wij lijdend hebben ervaren ten gevolge van de pandemie, een 
constante is in het leven van de ontheemden’’, schrijft paus Franciscus. 
 
Hij wil daarmee aansporen om vluchtelingen en migranten te leren kennen en daardoor 
te begrijpen, hij wil dat ze worden gezien als naasten om hen zo beter te kunnen 
dienen. De paus roept verder op tot luisteren, delen, ondersteunen en om samen met 
migranten en vluchtelingen het Rijk van God op te bouwen. ,,Dit is niet de tijd van 
egoïsme, omdat de uitdaging waarvoor wij staan, ons allen verenigt en geen 
onderscheid tussen mensen maakt’’ (Boodschap Urbi et Orbi, 12 april 2020)’, zegt de 
paus. 
 
De Werelddag van de Migrant en de Vluchteling werd in 1914 voor het eerst op 
initiatief van de toenmalige paus Benedictus XV (1914-1922) gehouden. 

Lees de complete boodschap van de paus hier. 

Bron: rkkerk.nl; redactioneel bewerkt door Peter Vrancken 

 

 
 

 
Nieuwsbrief H. Maria Parochie Walcheren 

 
Natuurlijk als eerste met het laatste nieuws! 

 

 
 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2020/06/Boodschap-106de-Werelddag-van-de-migrant-en-de-vluchteling-2020-def.pdf


 

Zwitserse hulpbisschop stelt concilie over vrouw in de Kerk 
voor 

Volgens kardinaal Woelki is het debat over de wijding van vrouwen definitief 

afgesloten, maar vele collega-bisschoppen zijn het daarmee fors oneens. 
 
Denis Theurillat, de hulpbisschop van Bazel, stelt voor om een concilie samen te 
roepen waarin de rol van de vrouw in de Kerk centraal staan. De paus mag deze 
kwesties niet op eigen initiatief regelen. Anders stevent de katholieke Kerk af op een 
schisma. 

De Zwitserse hulpbisschop reageert daarmee op een uitspraak van Georg Bätzing, 
bisschop van Limburg en voorzitter van de Duitse Bisschoppenconferentie (DBK). Die 
verklaarde vorige week dat het debat over de wijding van vrouwen in de katholieke kerk 
nog niet is afgesloten. Ik beschouw de vraag naar het diaconaat voor vrouwen als zeer 
legitiem. Mgr. Bätzing vindt ook dat het Vaticaan de invoering van het diaconaat voor 
vrouwen ernstig moet overwegen als vanuit het proces van de Synodale Weg voor de 
vernieuwing van de kerk in Duitsland wordt aangedrongen op een onderzoek daarover. 
Hij verdedigt ook de stelling dat daarover evenwel naar een ruime consensus in de 
wereldkerk moet gestreefd worden. Daarom kan alleen een concilie de knoop hierover 
doorhakken. 

Kardinaal Rainer Maria Woelki, de aartsbisschop van Keulen, reageerde op zijn beurt 
met de stelling dat het debat over de wijding van vrouwen al ten tijde van paus Joannes 
Paulus II definitief werd afgesloten. Als daarover toch wordt gediscussieerd alsof de 
vraag open is, dan vindt deze discussie plaats buiten de leer van de Kerk. 

 
Kardinaal Rainer Maria Woelki © Aartsbisdom Keulen 

Bron: Kerknet 

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/nieuws/duitse-katholieke-kerk-start-synodale-weg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren op een artikel? 

Mail de redactie op het juiste adres: rkwalcheren@zeelandnet.nl 

 

 

mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 

Congregatie Geloofsleer bevestigt standpunt over actieve 
euthanasie 

De Congregatie voor de Geloofsleer heeft in haar afgelopen dinsdag, 22 september, 

vandaag verschenen document 'Samaritanus bonus' haar verbod op hulp bij 
euthanasie bekrachtigd. 
 
De Congregatie voor de Geloofsleer bevestigt dat actieve euthanasie en hulp bij 
zelfdoding ethisch onaanvaardbaar zijn. Het recht op zelfbeschikking is nooit absoluut. 
Actieve euthanasie en hulp bij zelfdoding overschrijden vanuit het standpunt van de 
congregatie de ethische en wettelijke grenzen van de zelfbeschikking. Tegelijk wordt 
bevestigd dat het niet de bedoeling is om medische technologie, vooral in kritieke 
levensfases, onevenredig en onmenselijk lang te gebruiken. Daarom is het legitiem om 
-met respect voor de wil van de stervende-  maatregelen te weigeren die alleen maar 
een verlenging van het leven tot gevolg hebben. Wanneer de dood op handen en 
onvermijdelijk is, is het geoorloofd om af te zien van behandelingen die slechts een 
onzekere of pijnlijke verlenging van het leven opleveren. 
 
De prefect van de congregatie, kardinaal Luis Ladaria Ferrer, verklaarde op de 
voorstelling van het 23 pagina’s tellende document met als Latijnse titel: Samaritanus 
bonus (De barmhartige Samaritaan) - Over de zorg voor mensen in de kritieke en 
terminale fase van hun leven, dat levensverkortende maatregelen een symptoom zijn 
van de wegwerpcultuur. Zij bieden al evenmin een oplossing voor de problemen van 
terminaal zieke patiënten. Ook in extreme fases van lijden en dood moeten we de 
onvervreemdbare waardigheid van het menselijke leven verdedigen. Pijn en dood 
mogen niet het laatste criterium zijn waaraan de menselijke waardigheid wordt 
gemeten. Kardinaal Ladaria Ferrer herhaalde dat euthanasie een misdaad is tegen het 
menselijk leven en daarom onder alle omstandigheden intrinsiek slecht is. Zelfs in het 
geval dat de patiënt niet bij bewustzijn is, moet hij of zij worden erkend in de intrinsieke 
waarde en met passende zorg worden bijgestaan, onder meer met het recht op voedsel 
en hydratatie. Er kunnen echter gevallen zijn waarin dergelijke maatregelen 
onevenredig kunnen worden. 
 

Echt mededogen bestaat niet uit het veroorzaken van de dood, 
maar uit het liefdevol verwelkomen en ondersteunen van de 

persoon die ziek is. Samaritanus bonus 
 
Het document erkent dat de wanhoop of de angst van de persoon die erom vraagt, zijn 
of haar persoonlijke verantwoordelijkheid kan verminderen of zelfs onbestaand kan 
maken. Volgens Samaritanus bonus schuilt achter de wens van ernstig zieke mensen 
om een einde aan hun leven te maken bijna altijd de roep om hulp en liefde. Het 
antwoord daarop is steun en genegenheid. De wens om te sterven, is vaak het resultaat 
van onbehandelde pijn, een gebrek aan menselijke en christelijke hoop en 
ontoereikende psychologische en spirituele zorg. 

 
Zelfs wanneer genezing onwaarschijnlijk of onmogelijk is, 
mag de medische, verpleegkundige, psychologische en 

spirituele zorg nooit worden opgegeven. Samaritanus bonus 

Het Vaticaanse document bekritiseert een bekrompen begrip van de kwaliteit van leven, 
een verkeerd begrip van mededogen en een individualisme dat anderen als een last 
beschouwt. 
 
Het Vaticaan blijft een felle voorstander van de bevordering van palliatieve 



 

geneeskunde. Het feit dat een ziekte ongeneesbaar is, mag er niet toe leiden dat een 
behandeling wordt stopgezet. Ook wie terminaal ziek is, blijft het recht behouden om te 
worden verzorgd en graag te worden gezien. Zo kunnen eenzaamheid, isolement en de 
angst voor lijden en dood ook vermeden worden. Bovendien moet die hulp in deze 
levensfase zowel de zieke als de gezinsleden omvatten. 
 
Tot slot is het belangrijk dat er artsen en gezondheidswerkers worden gevormd 
om de stervenden op een christelijke manier te begeleiden. De spirituele 
begeleiding van een persoon die ervoor kiest om te worden geëuthana-
seerd, vereist een uitnodiging tot bekering, en nooit een gebaar dat als 
goedkeuring kan worden geïnterpreteerd, zoals aanwezig blijven terwijl de 
euthanasie wordt uitgevoerd. 

Bron: Kerknet 

 

 

China blijft vervolgen ondanks akkoord met het Vaticaan 

Ondanks de hernieuwing van het diplomatieke akkoord met de Heilige Stoel 

blijft China streng optreden tegen Romegetrouwe priesters. 
 
Nauwelijks enkele dagen nadat het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken officieel 
de verlenging aankondigde van het diplomatieke akkoord met de Heilige Stoel, wordt de 
geest van dat akkoord al schaamteloos met de voeten getreden. In het bisdom Yujiang 
is een aantal priesters onder huisarrest geplaatst. Ze kregen het verbod om nog langer 
hun priesterlijke taken uit te voeren nadat zij weigerden toe te treden tot de door de 
overheid gecontroleerde Chinese Katholieke Patriottische Vereniging (CKPV). Ook de 
plaatselijke bisschop, mgr. Lu Xinping, werd verboden om nog langer  in eucharistie-
vieringen voor te gaan. 
 
Het basisakkoord tussen China en Heilige Stoel ligt al langer onder vuur. Volgens 
sommige critici was de geloofsvervolging sinds de Culturele Revolutie nooit eerder zo 
erg. Het Vaticaan krijgt ook het verwijt dat de overeenkomst, waarvan de inhoud niet 
bekend is gemaakt, China feitelijk toelaat zelf zijn bisschoppen te benoemen, terwijl die 
elders in de wereld door de paus en de Congregatie voor de Bisschoppen, worden 
benoemd. Het wordt het Vaticaan ook erg kwalijk genomen dat het ondergrondse 
katholieken, die omwille van hun trouw aan Rome jarenlang vervolgd werden, in de 
steek heeft gelaten. 
 
Het bisdom Hongkong zag al voor de hernieuwing van het akkoord de duistere 
donderwolken al hangen. Priesters daar kregen het bevel om zich te onthouden 
van commentaar op de politieke actualiteit en niet aan protestmarsen deel te 
nemen. 

Bron: Kerknet    



 

 

 
 

■ Iedere zaterdag in de maanden september en oktober (19.00 uur) 
Viering in de Willibrordkapel in Domburg. 

■ Dinsdag 29 september 2020 (14.00-16.30 uur) 
De stuurgroep Ouderenpastoraat houdt in de Jeugdhoeve in ’s-Heerenhoek een 
bijeenkomst.. Er zal een film over de koloniale geschiedenis worden vertoond. 
Binnenkort meer informatie over deze middag. U leest hier meer over elders in 
deze nieuwsbrief. 

■ Woensdag 14 oktober 2020 (09.30-11.00 uur) en donderdag 15 oktober 2020 
(18.30-20.00 uur) 
Leden van het Caritasbestuur en enkele vrijwilligers nemen graag uw 
herdraagbare kleding en schoenen in ontvangst bij de hoofdingang van de Onze 
Lieve Vrouwekerk in Vlissingen voor Sam’s Kledingactie. Graag verpakken in 
afgesloten zakken. Mocht u niet in staat zijn om zelf met uw spullen naar de kerk 
te komen, neem dan even contact op met Ria Borgs, telefoon: 0118-413292. In 
de vorige nieuwsbrief besteedden we uitvoerig aandacht aan deze actie. 

■ Dinsdag 20 oktober 2020 (19.30-21.30 uur) 
 Vergadering van het parochiebestuur in de pastorie in Vlissingen. 

■ Donderdag 22 oktober 2020 van 19.30 tot 22.00 uur 
Filmavond in de dagkapel van de HH. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg. We 
gaan kijken naar de Japanse film Departures uit 2009. 
Vanwege de coronamaatregelen kunnen maximaal 20 belangstellenden aan de 
bijeenkomst deelnemen. Daarom is aanmelden noodzakelijk: liefst per e-mail 
wielhacking@gmail.com of eventueel per telefoon 06-17 598 152. 

■ Zondag 25 oktober 2020 (11.00 uur) 
Toeristenkerk Onze lieve Vrouwe op Zee van Haamstede zal vandaag de laatste 
viering hebben. Pater Thaddy de Deckere zal dan voorganger zijn en Elvira Vos-
Simons zal de viering muzikaal begeleiden. 

 
 

 

2021 
 

■ Zaterdag 16 tot en met vrijdag 29 januari 
2.000 kerken doen mee met de landelijke geldwervingsactie Kerkbalans. 

■ 17 tot en met 24 januari 2021 
 Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. 

mailto:wielhacking@gmail.com


 

■ Zaterdag 27 februari 2021 
Jong Katholiek, de landelijke jongerenorganisatie van de Nederlandse 
bisschoppenconferentie, houdt vandaag een landelijke inspiratiedag voor jeugd- 
en jongerenwerkers. De dag zal onder andere gaan over mentorschap, de 
persoonlijke band met God en hoe men kinderen en jongeren in de parochies en 
bisdommen kan begeleiden. 

 

 
 

 
 

 

Wilt u wekelijks voor 

aantrekkelijke 

tarieven adverteren in deze 

nieuwsbrief? 

 
 
 

Neem contact op met Herman 

Maas: telefoon 0118 – 43 03 77 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

De grootste mensen zijn zij, 
die aan anderen hoop kunnen geven!! 



 

 

 

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 ook bereikbaar via de 
beide secretariaten): 

Fons van Hees, Thaddy de Deckere, 
Ria Mangnus, Alida van Veldhoven en 

Wiel Hacking 
de persoonlijke 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. 
 

13-37-795 

http://www.rkwalcheren.nl/
mailto:secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl
mailto:secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl
https://www.paterdamiaanparochie.nl/pastoraal-team/
mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl

