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Pas op voor internetcriminelen

Vandaag, vrijdag 12 maart, hebben meerdere parochianen een e-mailbericht
ontvangen, dat afkomstig lijkt te zijn van pastoraal werkster Alida van Veldhoven. In
die mail wordt om een financiële bijdrage gevraagd, zodat de pastor cadeaubonnen
kan kopen voor ernstig zieke mensen.

Tekst: Peter Vrancken

Hoe echt de mail of whatsappbericht misschien ook lijkt: trap er niet in. De mail is niet
afkomstig van Alida van Veldhoven en evenmin van een ander lid van het pastoresteam.
Onze pastores zullen NOOIT op deze manier om een financiële bijdrage vragen. Overigens
wordt er geen vlekkeloos Nederlands gebruikt in de berichten.
Mocht u toch zo’n bericht ontvangen dan adviseren wij u om dat bericht nooit te openen en
onmiddellijk van uw computer te verwijderen.
Heeft u twijfels over een eventueel bericht van onze pastores? Neem dan telefonisch contact
op met de desbetreffende pastor. De telefoonnummers vindt u steeds op de laatste pagina
van iedere nieuwsbrief.

INFORMATIE H. MARIA PAROCHIE
Openingstijden secretariaten
Parochiekern Middelburg
Dinsdag en donderdag
09.30-11.30 uur
Telefoon: 0118 - 612860
Lombardstraat 1 (via de zij-ingang)
4331 AA MIDDELBURG
secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl

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

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

Bijdrage aan Caritas Walcheren
NL82 RABO 0117 0296 61

Aanmelden voor deze gratis nieuwsbrief? Afmelden? Nieuw e-mailadres?
Stuur een mailtje naar:

rkwalcheren@zeelandnet.nl

Verantwoording 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. 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! Inzenden
kan tot donderdagavond.
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. 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 H. Maria Parochie Walcheren’ en na voorafgaande schriftelijke toestemming van de
eindredacteur!
14-23-183-a1610

