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BELADEN WOORDEN
Je hoeft geen taalkundige te zijn om te weten hoe woorden en 
zinnen totaal anders kunnen overkomen dan de spreker eigenlijk 
heeft bedoeld. Lichaamstaal en de toon waarop je iets zegt, bepa-
len voor een groot deel hoe de ontvanger/luisteraar deze bood-
schap kan overnemen. Bij geschreven woorden (een brief of mail) 
mist men beide kenmerken, want men ziet de schrijver niet, laat 
staan de zinsmelodie hoe hij/zij deze tekst echt wil overbrengen.
Woorden kunnen makkelijk uit hun verband worden getrokken; 
citaten komen zo volledig anders over, met alle gevolgen van 
dien: men wordt snel versleten als leugenaar, racist, vrouwenhater, 
omdat men zich onbewust laat gaan in een debat, of onbedoeld 
de plank misslaat. Met name in de politiek is men dol op dit soort 
relletjes en de laatste tijd staan de media er bol van.

Aristoteles zei al zo’n 300 jaar voor Christus ‘het enige wat je 
met liegen bereikt is niet geloofd worden als je de waarheid 
spreekt.

Sommige uitspraken zijn zo zwaar emotioneel beladen, dat nie-
mand zich aan dat citaat wil branden: ‘wir haben es nicht gewußt’ 
is er zo een, dat meteen schrikbeelden oproept. De houding van 
de Duitse bevolking met name die van Weimar, die na 15 april 
gedwongen werden het kamp Buchenwald te bezoeken, leverde 
stamelende excuses op bij het zien van mensonterende beelden. 
Toen op 23 april 2010 kardinaal Simonis deze uitspraak herhaal-
de tijdens een uitzending van ‘Pauw & Witteman’ bracht hem dat 
in een moeilijk parket, terwijl hij vooraf al aangaf dat deze zin niet 
verkeerd uitgelegd zou moeten worden inzake seksueel misbruik 
binnen de Rooms-katholieke kerk.

Vrij recent kwamen twee woorden in een geheel ander daglicht 
te staan…’minder minder’ van politicus Geert Wilders. Stormen 
van kritiek, rechtszaken en protestacties waren het gevolg. Links 
en rechts Nederland buitelden over elkaar heen en bevuilden de 
media met verwijten in allerlei toonaarden.
Mark Rutte probeerde de taal van de volksbuurt te spreken toen 
hij het werkwoord ‘pleur op’ gebruikte op tv. ‘Premier-onwaardig’ 
kopten de kranten in chocoladeletters de volgende dag en hij 
moest zich dagen lang verdedigen in het parlement. Waar ging het 
eigenlijk nog over?

‘Wat moet ik ermee?‘ denkt u misschien. Als schrijver van artike-
len proberen onze redacteuren lezers van Parochienieuws aan het 
denken te zetten. Meestal waaien woorden snel over en kraait er 
geen haan meer naar, totdat emotie het wint van het nuchtere ver-
stand…Dan klimmen figuurlijk mensen in de pen ( of rammelen de 
toetsen van de laptop) en breekt soms de ‘pleuris’ uit. De strekking 
van het betoog wordt volledig vergeten en enkel die ene zin of uit-
spraak tekent het karakter van die persoon…volgens de critici. Het 
is mode om met grof geschut te schieten, want dan raak je sneller 
het doel…of wordt het eerder een losse flodder?
Als hoofdredacteur hoop ik u aan het denken te zetten bij neven-
staand stukje tekst. Let op de dubbele bodem, want die is hopelijk 
snel voelbaar.

inleidend 
woord

v a n  d e  h o o f d r e d a c t e u r

i Onze parochie heeft ook een eigen website www.paterdamiaanparochie.nl.
Hier vindt u alle actuele informatie en aanvullingen op artikelen van dit blad.

Elke jaargang bestaat sinds 2016 uit 8 nummers. De nieuwe 18e jaargang start in maart 2017; 
ruim voor Pasen… wat ons rest is het laatste nummer van deze jaargang. Nummer 8 verschijnt 
op 19 januari en loopt tot en met zondag 12 maart. Uw bijdrage aan dit nummer ontvangen 
we graag voor zondag 8 januari 20 uur via de lokale redactieleden. Stukken van algemene 
aard kunt u zenden aan de hoofdredactie:
parochienieuws@zeelandnet.nl na deze datum is er geen zekerheid tot plaatsing.

Johan Cruijff (1947-2016) had ook zijn eigen wijze van uit-
leg: ‘als ik zou willen dat je het begreep, had ik het wel beter 
uitgelegd’.
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ER WAS EENS.. een modern sprookje of gedroomde waarheid?
Er was eens een pastor die zich zorgen maakte over het aantal 
kerkgangers in zijn kerk. Wat hij ook deed; hij slaagde er niet – of 
maar heel even- in de aandacht van zijn parochianen te trekken. 
Hij preekte bewust kort; sprak de turbotaal van de jongeren; bracht 
kwaad aan het licht in pakkende zinnen; schuwde het niet om beel-
dend zijn bedoelingen te ondersteunen; haalde populaire liederen 
naar voren…. maar men bleef zich verbazen, schudde het hoofd of 
maakte zich zorgen over zijn geestelijke toestand.
Op een goede (of minder goede) zondag klom hij op de nog aanwe-
zige preekstoel en legde zijn beminde gelovigen de volgende vraag 
voor: 
Nederland, dus ook onze parochie, seculariseert: Er komen steeds 
minder gelovigen; minder kerkgangers in onze kerk; minder inkom-
sten, minder priesters, minder vrijwilligers, minder kerkgebouwen… 
Beste parochianen, wilt u dat? – 
Het was even pijnlijk doodstil in de kerk, toen hij vervolgde:- ‘nou 
dan regelen we dat! 
Mensen stonden op en verlieten hoofdschuddend de kerk; ze spra-
ken er schande van dat iemand (en zeker de pastor) zich zo liet 

gaan… De pastor zelf bleef ontredderd achter, in de volle overtuiging 
dat hij duidelijk had gemaakt waar hij zich zorgen over maakte….
Enkele maanden later sloot deze kerk haar deuren voorgoed en de 
schuldige werd nog jarenlang nagewezen.

Richard Gielens

Het Onze Vader
Hoeveel mensen dagelijks deze woorden bidden is onbekend, maar 
laten we zeggen dat ze ‘ontelbaar’ zijn. Generaties hebben deze woor-
den aan elkaar overgedragen en het zal niet eenvoudig zijn om dit 
gebed zonder aanpassingen meteen uit het hoofd mee te bidden…
De Nederlandse en Vlaamse vertaling van het Onze Vader is ver-
nieuwd in opdracht van de gezamenlijke bisschoppenconferenties 
van België en Nederland.. Nederlanders en Vlamingen spreken bijna 
dezelfde taal en waarom zouden ze dan niet hetzelfde gebed bid-
den? De nieuwe vertaling werd ingevoerd op de eerste zondag van de 
Advent, 27 november: begin van het nieuwe kerkelijke jaar.
Er is een speciaal magazine uitgegeven waarin uitleg wordt gegeven 
over de achtergronden van de aanpassing. Ook staan er nieuwe 
muzikale toonzettingen in het blad, zodat koren en kerkvolk snel 
ingeburgerd kunnen raken. Meer weten? Administratie NRL (Natio-
nale Raad voor Liturgie) per adres Bisdom Breda, Veemarktstraat 48, 
4811 ZH Breda/ postbus 90189 4800 RN Breda.

Magazine bestellen? E-mail: bestel@rkk.nl; Of via internet: 
rkliturgie.nl. Op de website van de NRL vindt u ook nieuwsberichten, 
liedsuggesties, documenten en andere informatie. 

Onze Vader, (nieuw)
Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, 
uw wil geschiede op aarde zoals 
in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks 
brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze 
schuldenaren 
en breng ons niet in beproeving 
maar verlos ons van het kwade.

Tot 26 november luidde de versie: 
(dikgedrukte woorden zijn gewijzigd).
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de 
Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld 
vergeven en leid ons niet in bekoring 
maar verlos ons van het kwade. 
Amen.

Gesprekspunten parochiebestuur Pater Damiaan in 
vergadering 31 oktober te Goes
Misintenties: De opbrengst van de collecte bij een uitvaartdienst in 
onze kerken wordt in overleg met de nabestaanden volledig besteed 
aan misintenties. Onafhankelijk van de opbrengst zal er in zes vierin-
gen een intentie voor de overledene worden meegenomen.
Het eventueel resterende bedrag wordt uiteraard ook in overleg met 
de nabestaanden binnen twee jaar aan misintenties besteed.  
Kerktelevisie: De verschillende parochiekernen is gevraagd of men 
voelt voor kerktelevisie. Gezien de kosten die hiermee gemoeid zijn 
wordt hiervan door de meesten afgezien.
Energie: De gebouwencommissie heeft onderzoek gedaan naar 
bezuinigingen met betrekking tot de energiekosten in de kerken. 
Het advies, dat is overgenomen door het bestuur kan een flinke 
kostenbesparing opleveren. Er wordt gekozen voor een contract met 
Greenchoice. De lopende contracten zullen op de momenten dat 
deze vervallen worden opgezegd.

Verzekering kerkgebouwen en inventaris: De lopende verzekering 
bij Donatus wordt in zijn totaliteit (alle kernen zijn hierbij aangeslo-
ten) tegen het licht gehouden. Ook hier valt iets aan kostenreductie 
te doen.
Pastoraal plan: Het pastorale plan is onder bezielende leiding van 
interim-teamleider Cas van Beek opgesteld en zal nu door de bis-
schop nog geratificeerd moeten worden. De verwachting is dat dit 
niet eerder dan in het voorjaar van 2017 zal plaatsvinden. Toch wil 
het bestuur via diverse kanalen de parochianen dit najaar al op 
de hoogte brengen van de inhoud. Een belangrijk aspect hiervan 
is de wijziging van aanvangstijden en de visie dat er in elke paro-
chiekern elk weekend één reguliere liturgieviering wordt ingepland 
en verzorgd.

Rinus van ’t Westende, secretaris



4

Kerkdiensten in de regio DECEMBER
datum+tijd plaats voorganger soort koor en bijzonderheden

DonDerDag 1 December     
10.00 uur Goes W. Hacking Viering van W en C Ter Valcke 
     VrijDag 2 Decemer      
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
19.00 uur Zierikzee F. van Hees Eucharistieviering  
     ZaterDag 3 December     
10.00 uur Zierikzee Eigen priester Eucharistieviering Eritrese Koptische Gemeenschap 
19.00 uur Goes W. Hacking Viering van W en C Con Amore 
19.00 uur Heinkenszand F. van Hees Eucharistieviering Dameskoor 
     ZonDag 4 December   2e ZonDag VD aDVent  
09.00 uur ś-Heerenhoek J. Heezemans Viering van W en C Pepernotenviering, Esperanto 
09.00 uur Heinkenszand W. Hacking Viering van W en C Samenzang 
09.15 uur Zierikzee A. Verdaasdonk Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Ovezande F. van Hees   Eucharistieviering Pius X 
10.30 uur Lewedorp W. Hacking Viering van W en C Con Dios K / C
10.45 uur Kwadendamme H. Buijssen Eucharistieviering St. Caecilia 
11.00 uur Goes F. van Hees   Eucharistieviering Con Amore 
11.00 uur Hansweert B. van Lamoen Viering van W en C Gemengd koor 
11.00 uur Haamstede A. Verdaasdonk Eucharistieviering Samenzang 
18.00 uur Goes S. Klim Eucharistieviering Poolse viering 
     DinsDag 6 December     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     WoensDag 7 December     
14.00 uur Lewedorp ds. M. Wisse Viering van W en G De Kraayert 
14.30 uur 's-Heer-Arendskerke Liturgie Groep Viering van W en C Poelwijck 
     VrijDag 9 December     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
     ZaterDag 10 December     
19.00 uur Goes B. van Lamoen Viering van W en C Herenkoor 
19.00 uur Heinkenszand F. van Hees Eucharistieviering Free Spirit 
     ZonDag 11 December   3e ZonDag VD aDVent  
09.00 uur ś-Heerenhoek H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor 
09.00 uur Heinkenszand J. Heezemans Viering van W en C Herenkoor 
09.15 uur Zierikzee A. Verdaasdonk Viering van W en C Willibrorduskoor 
09.30 uur Ovezande F. van Hees Eucharistieviering Pius X K / C
10.30 uur Lewedorp J. Heezemans Oecumenische De Vlis-Singers en samenzang K / C
   Adventsviering  
10.45 uur Goes T. Brooijmans Viering van W en G St. Maarten in de Groe/Maria Ter Weel 
10.45 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C St.Caecilia 
11.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Herenkoor 
11.00 uur Haamstede A. Verdaasdonk Eucharistieviering Samenzang 
11.00 uur Hansweert H. Buijssen Eucharistieviering Gemengd koor 
     DinsDag 13 December      
19.00 uur Goes H. Buijssen Boeteviering Herenkoor 
     WoensDag 14 December     
14.00 uur Lewedorp T. Brooijmans Eucharistieviering De Kraayert 
16.30 uur Zierikzee F. van Hees /  Adventsviering Senioren, RK-kerk 
  A. Verdaasdonk   
     DonDerDag 15 December     
19.00 uur Zierikzee F. van Hees Boeteviering Willibrorduskoor 
     VrijDag 16 December     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
17.30 uur Goes J. Heezemans Adventsviering Vrouwengilde, Magdalenazaal 
19.00 uur Heinkenszand S. Priem Adventsviering De Fonteyne, Seniorensoos  
19.30 uur Goes F. van Hees Kerstzangavond Voci Miste en Brassband Excelsior 
20.00 uur 's-Heerenhoek Concert Volkskerstzang Jubilate Deo interkerkelijk Deo koor 
    mmv Jolanda Nagelkerke, Rob Pieke en  
    Sander Littel 

WeeKenDVieringen en grote FeestDagen   
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Kerkdiensten in de regio DECEMBER
datum+tijd plaats voorganger soort koor en bijzonderheden

WeeKenDVieringen en grote FeestDagen   

ZaterDag 17 December     
11.00 uur Kwadendamme H. Buijssen Kerstviering Senioren, De Burcht 
19.00 uur Heinkenszand W. Hacking Viering van W en C Dameskoor 
19.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering L'Esprit 
     ZonDag 18 December   4e ZonDag VD aDVent  
09.00 uur  's-Heerenhoek F. van Hees Eucharistieviering Samenzang 
09.00 uur  Heinkenszand H. Buijssen Eucharistieviering Samenzang 
09.15 uur Zierikzee Liturgie Groep Viering van W en C Willibrorduskoor 
09.30 uur Ovezande W. Hacking Viering van W en C Pius X 
10.00 uur Goes M. van Roekel Viering van W en G Admiraal De Ruyter Ziekenhuis 
10.30 uur Lewedorp F. van Hees Eucharistieviering Eligius 
10.45 uur Kwadendamme H. Buijssen Eucharistieviering St. Caecilia 
11.00 uur Goes W. Hacking Viering van W en C L'Esprit 
11.00 uur Haamstede Liturgie Groep Viering van W en C Samenzang 
11.00 uur Hansweert Liturgie Groep Viering van W en C Gemengd koor 
16.00 uur Zierikzee F. van Hees Vesper  
19.00 uur Hansweert B. van Lamoen / Kerstsamenzang RK-kerk, Cantorij/RK Gemengd zangkoor
  H. ten Klooster  Muziekvereniging Scheldegalm 

maanDag 19 December     
14.00 uur Ovezande M. van Dijke Adventsviering NieuwSande 
     DinsDag 20 December      
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
13.00 uur 's-Heerenhoek T. Brooijmans Adventsviering KBO, RK-kerk, Dameskoor 
14.30 uur Lewedorp W. Hacking Adventsviering Zonnebloem, De Zandlôôper 
     WoensDag 21 December      
14.00 uur Lewedorp F. van Hees Eucharistieviering De Kraayert 
     
DonDerDag 22 December     
11.00 uur Rilland ds. W. Lolkema Schoolviering De Levensbron 
16.30 uur Heinkenszand W. Hacking Schoolviering RK-kerk, kerstmusical 
16.30 uur Goes J. Heezemans Kerstviering Basisschool Bisschop Ernst 
17.45 uur Ovezande W. Hacking Kerstspel Basisschool De Zandplaat 
     VrijDag 23 December     
08.30 uur Lewedorp J. Heezemans Schoolviering De Leeuwerik 
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
10.30 uur 's-Heerenhoek J. Heezemans Kerstviering Theresiahof 
19.00 uur Zierikzee F. van Hees Herderstocht Vertrek Mosselboomgaard 
20.00 uur Heinkenszand W. Hacking Christmas Carols Musica Cordis, RK-kerk 
     ZaterDag 24 December   Kerstnacht   
14.30 uur 's-Heer-Arendskerke Liturgie Groep Oecumenische  viering Poelwijck 
16.00 uur Goes J. Meeusen / ds. H. Catsburg Oecumenische viering Ter Weel / St. Maarten in de Groe
17.30 uur Goes J. Heezemans Viering van W en C Gezinsviering , boyschoir en kinder-jeugd 
    koor muziekschool 
18.00 uur Zierikzee F. van Hees Eucharistieviering Gezinsviering, kinderkoor Eigen Wijs 
19.00 uur Heinkenszand W. Hacking Viering van W en C Kerstmusical, Young Spirit 
20.00 uur Kwadendamme J. Heezemans Viering van W en C Singing Voices 
20.00 uur Lewedorp F. van Hees Eucharistieviering Bellringers, Eligius en Con Dios 
20.30 uur Goes B. van Lamoen Viering van W en C L'Esprit 
21.00 uur Haamstede J. Broeders Eucharistieviering Westhoekzangers olv E. Vos 
20.30 uur Zierikzee A. Verdaasdonk Eucharistieviering Willibrorduskoor 
21.00 uur Hansweert H. Buijssen Eucharistieviering Gemengd koor 
21.00 uur Heinkenszand T. Brooijmans Eucharistieviering Free Spirit 
22.00 uur Ovezande W. Hacking Viering van W en C Oal In 
22.00 uur 's-Heerenhoek F. van Hees Eucharistieviering Dames en heren koor    
23.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Bellringers en Herenkoor 
     ZonDag 25 December   1e KerstDag  
09.00 uur Heinkenszand E. Bornhijm Viering van W en C Free Spirit 
09.15 uur Zierikzee F. van Hees Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Ovezande H. Buijssen Eucharistieviering Pius X 
10.00 uur 's-Heerenhoek J. Heezemans Viering van W en C Gezinsviering, Esperanto 
10.30 uur Lewedorp W. Hacking Viering van W en C Gezinsviering, Con Dios 
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Kerkdiensten in de regio DEC/JAN
datum+tijd plaats voorganger soort koor en bijzonderheden

WeeKenDVieringen en grote FeestDagen   

10.45 uur Kwadendamme H. Buijssen Eucharistieviering St. Caecilia 
11.00 uur Goes F. van Hees/  Eucharistieviering Herenkoor 
  E. Bornhijm   
     maanDag 26 December   2e KerstDag  
10.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Con Amore 
11.00 uur Heinkenszand Liturgie Groep Viering van W en C levende kerststal 
     DinsDag 27 December     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     WoensDag 28 December     
14.00 uur Lewedorp H. Buijssen Eucharistieviering De Kraayert 
     ZaterDag 31 December    ouDjaar  
10.00 uur Zierikzee Eigen priester Eucharistieviering Eritrese Koptische Gemeenschap 
19.00 uur ś-Heerenhoek E. Bornhijm Viering van W en C Samenzang en Fanfare St. Caecilia 
19.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Con Amore 
19.00 uur Ovezande T. Brooijmans Eucharistieviering Oal In, jongerenviering 
19.00 uur Zierikzee F. van Hees Eucharistieviering Willibrorduskoor 
     ZonDag 1 januari    nieuWjaar  
09.00 uur Heinkenszand F. van Hees Eucharistieviering Dameskoor 
10.30 uur Lewedorp T. Brooijmans Eucharistieviering Eligius 
10.45 uur Kwadendamme H. Buijssen Eucharistieviering St. Caecilia 
11.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Herenkoor  
11.00 uur Hansweert Diaken E. Bornhijm Viering van W en C Gemengd koor 
18.00 uur Goes S. Klim Eucharistieviering Poolse viering 
     DinsDag 3 januari      
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     WoensDag 4 januari      
14.00 uur Lewedorp ds. M. Wisse Viering van W en G De Kraayert 
     DonDerDag 5 januari     
10.00 uur Goes W. Hacking Viering van W en C Ter Valcke 
     VrijDag 6 januari      
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
19.00 uur Zierikzee F. van Hees Eucharistieviering  
     ZaterDag 7 januari     
19.00 uur Heinkenszand F. van Hees Eucharistieviering Free Spirit 
19.00 uur Ovezande B. van Lamoen Viering van W en C Oal In, jongerenviering, nieuwjaarsreceptie
     ZonDag 8 januari   openbaring Des heren  
09.00 uur 's-Heerenhoek F. van Hees Eucharistieviering Herenkoor 
09.15 uur Zierikzee A. Verdaasdonk Eucharistieviering Willibrorduskoor, nieuwjaarsviering 
09.30 uur Hansweert B. van Lamoen Viering van W en C Gemengd koor 
10.45 uur Lewedorp F. van Hees Eucharistieviering (Nieuwjaarsreceptie) Con Dios K / C
11.00 uur Kwadendamme T. Brooijmans Eucharistieviering St. Caecilia, nieuwjaarsreceptie 
11.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Con Amore 
     DinsDag 10 januari      
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     WoensDag 11 januari      
14.00 uur Lewedorp F. van Hees Eucharistieviering De Kraayert 
     VrijDag 13 januari      
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
     ZaterDag 14 januari     
19.00 uur Lewedorp H. Buijssen Eucharistieviering Con Dios 
19.00 uur Ovezande F. van Hees Eucharistieviering Pius X K / C
     ZonDag 15 januari   biDWeeK VD eenheiD 2e ZonDag Dh jaar  
09.00 uur Heinkenszand H. Buijssen   Eucharistieviering Herenkoor 
09.15 uur Zierikzee F. van Hees Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Hansweert Liturgie Groep / Oecumenische viering Gemengd koor / Cantorij 
  H. ten Klooster   
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Kerkdiensten in de regio JANUARI
datum+tijd plaats voorganger soort koor en bijzonderheden

WeeKenDVieringen en grote FeestDagen   

10.00 uur  Haamstede J. Heezemans / Oecumenische viering Pelgrimskerk, samenzang, 
  ds. I. de Heer  koffie/thee na afloop vd dienst 
10.45 uur 's-Heerenhoek T. Brooijmans / Oecumenische viering Jubilate Deo 
  ds. N. Roggeband   
11.00 uur Kwadendamme H. Buijssen /  Oecumenische viering St. Caecilia 
  ds. E. Rietveld   
11.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Herenkoor 
16.00 uur 's-Heer-Hendrikskinderen ds. M. Staudt / Oecumenische viering Raad van Kerken Nederland, 
  ds. L. de Kam  vocaal vrouwenensemble Cantando 
     DinsDag 17 januari      
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     WoensDag 18 januari      
14.00 uur Lewedorp T. Brooijmans Eucharistieviering De Kraayert 
     VrijDag 20 januari      
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
16.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering  Gasthuis, Con Amore 
     ZaterDag 21 januari     
17.00 uur Haamstede F. van Hees Eucharistieviering Samenzang 
19.00 uur Hansweert H. Buijssen Eucharistieviering Gemengd koor 
19.00 uur Heinkenszand W. Hacking Viering van W en C Dameskoor 
     ZonDag 22 januari   biDWeeK VD eenheiD 3e ZonDag Dh jaar  
09.00 uur 's-Heerenhoek W. Hacking   Viering van W en C Dameskoor 
10.00 uur Driewegen Diaken E. Bornhijm / Oecumenische viering Cantorij / Pius X 
  ds. G. Grootjans  RK-kerk Ovezande geen viering 
10.00 uur Zierikzee F. van Hees / Oecumenische viering Nieuwe Kerk, koor "Waissi" 
  ds. P. de Graaf  RK-kerk geen viering 
10.45 uur Lewedorp W. Hacking / Oecumenische viering Gelegenheidskoor, K
  ds. N. Roggeband  RK-kerk geen viering 
11.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering L'Esprit 
11.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Singing Voices
16.00 uur Zierikzee F. van Hees   Vesper 
     DinsDag 24 januari      
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     WoensDag 25 januari      
14.00 uur Lewedorp J. Heezemans Viering van W en C De Kraayert 
     VrijDag 27 januari      
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
     ZaterDag 28 januari     
17.00 uur Haamstede A. Verdaasdonk Eucharistieviering Samenzang 
19.00 uur Hansweert W. Hacking Viering van W en C Gemengd koor 
19.00 uur 's-Heerenhoek F. van Hees  Eucharistieviering Missicanto 
     ZonDag 29 januari   4e ZonDag Dh jaar  
09.00 uur Heinkenszand F. van Hees Eucharistieviering Herenkoor 
09.15 uur Zierikzee A. Verdaasdonk Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Ovezande W. Hacking Viering van W en C Pius X 
10.00 uur Goes J. Heezemans Viering van W en G Kom maar in de kring 
10.45 uur Lewedorp F. van Hees Eucharistieviering Eligius 
11.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor 
11.00 uur Kwadendamme W. Hacking Viering van W en C St. Caecilia 
     DinsDag 31 januari      
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
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Eerste heilige Communie  
Het is een goede gewoonte om op het einde van het kalenderjaar al melding te doen van de volgende voorbereidingen op de sacramen-
ten. In bijna alle parochiekernen worden eerste communievoorbereidingen gehouden. De Eerste Communievieringen zijn voor het jaar 
2017 als volgt opgenomen in het rooster van de weekendvieringen.

Parochiekern Datum Tijd Contactpersoon

Ovezande Zondag 14 mei 09.30 uur Charlotte den Toonder, famtoonder@zeelandnet.nl

Zierikzee Zondag 14 mei 11.30 uur Erik Steegmans, eriksteegmans@prisma-scholen.nl

‘s-Heerenhoek Zondag 21 mei 09.30 uur Richard Gielens, info@rksheerenhoek.nl

Lewedorp Zondag 21 mei 11.30 uur Pastoraal Centrum pastorteam@zeelandnet.nl

Hansweert Zondag 25 mei 10.30 uur Angela Koole, angelak@scarlet.nl

Kwadendamme Zondag 28 mei 11.00 uur Marga van de Plasse, h.bonifacius@hetnet.nl

Heinkenszand Zondag 11 juni 09.30 uur Pastoraal Centrum, pastorteam@zeelandnet.nl

Goes Zondag 11 juni 11.30 uur Ria van de Pas, cpas@zeelandnet.nl

Pastoor Fons van Hees zal in alle vieringen voorgaan, Opgave bij de genoemde contactpersonen uiterlijk 15 januari 2017

VORMEN
Op zaterdag 3 juni im 19.00 uur zullen in de O.L.V Hemelvaart kerk van 
de parochiekern Ovezande de kinderen uit de groepen 8 van de paro-
chiekernen Ovezande, ‘s-Heerenhoek en Lewedorp worden gevormd.

Contactpersonen:
Ovezande Charlotte den Toonder, famtoonder@zeelandnet.nl
‘s-Heerenhoek Richard Gielens, info@rksheerenhoek.nl
Lewedorp Pastor Heezemans, jmaheezemans@xs4all.nl

Nieuwe tijden met ingang van 7 januari 2017

Zaterdag Zondag

Haamstede Na de herfstvakantie tot Palmzondag: zaterdag 17.00 uur Palmzondag tot en met herfstvakantie: zondag 11.00 uur

Zierikzee Blijft zondag 9.15 uur. De gezinsvieringen blijven op 10.00 uur.

Goes zaterdag wordt anders ingevuld… viering op zondag 11.00 uur (ongewijzigd)

Zaterdag Zondag

Vlissingen 10.30 uur Ter Reede 10.00 uur Onze Lieve Vrouwenkerk

Middelburg 17.00 uur Willibrord (het 1e weekend verzordt PKN de viering) 10.00 uur Petrus en Pauluskerk

Domburg september t/m juni: 19.00 uur juli en augustus 10.00 uur

In de toekomst kunnen ook hier de aanvangstijden zo worden aangepast dat het mogelijk wordt dat de voorganger op 
zondagmorgen een tweede viering verzorgt, elders binnen het samenwerkingsverband

van de maand Zaterdag 19.00 uur Zondag 9.00 uur Zondag 10.45 uur

1e weekend Heinkenszand 's-Heerenhoek Lewedorp

2e weekend Lewedorp Heinkenszand 's-Heerenhoek

3e weekend Heinkenszand 's-Heerenhoek Lewedorp

4e weekend 's-Heerenhoek Heinkenszand Lewedorp

5e weekend Heinkenszand 's-Heerenhoek Lewedorp

van de maand Zaterdag 19.00 uur Zondag 9.30 uur Zondag 10.45 uur

1e weekend Ovezande Hansweert Kwadendamme

2e weekend Ovezande Hansweert Kwadendamme

3e weekend Hansweert Ovezande Kwadendamme

4e weekend Hansweert Ovezande Kwadendamme

5e weekend Kwadendamme Ovezande/Hansweert

DAMIAANPAROCHIE WEST: LEWEDORP, ‘S-HEERENHOEK EN HEINKENSZAND

DAMIAANPAROCHIE WEST: LEWEDORP, ‘S-HEERENHOEK EN HEINKENSZAND

DAMIAANPAROCHIE ZUID: OVEZANDE, KWADENDAMME EN HANSWEERT

H. MARIAPAROCHIE: MIDDELBURG, VLISSINGEN EN DOMBURG
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Graven naar geloof – met en voor elkaar
'Je gaat het verhaal toch niet teveel opkloppen?' Met deze woorden 
van Nic Wijten neem ik afscheid na een boeiend gesprek. Het tekent 

de man, die op vele 
fronten zijn capaci-
teiten ter beschikking 
heeft gesteld. Hij heeft 
geen behoefte aan 
een – in zijn ogen – 
overdreven toezwaaien 
van lof voor zijn inzet. 
Van mijn kant ben ik 
vooral geïnteresseerd 
in de achterliggende 
motieven voor wat 
hij vele jaren heeft 
gedaan voor kerk en 
samenleving. Wat is de 
drive voor een belan-
geloze inzet op allerlei 
terreinen?

ER IN GEROLD
Om deze motivatie een context te geven kom ik niet eronderuit om 
minstens een deel van die bezigheden te noemen. Nic vertelt: 'Toen 
onze kinderen, destijds in Bergen op Zoom, nog op school zaten, 
ben ik gevraagd om lid te worden van het schoolbestuur. Ook was 
ik in die jaren lector bij de kerk van de Goddelijke Voorzienigheid. 
En van daaruit ben ik bij de Pastorale Raad Bergen op Zoom-Oost 
gekomen.' De verhuizing naar Goes vanwege het aanvaarden van een 
andere werkkring bracht mee, dat nieuwe contacten opgebouwd en 
andere sporen gevolgd moesten worden.
 Al snel deed Nic zijn intreden als lector bij de liturgische 
werkgroep 'Elkander dragen in geloof'. Zijn vrouw Dinie werd lid van 
de Elisabethdiaconie en zette zich in voor het onderhouden van het 
kerkelijke koperwerk. 'Zo zijn we erin gerold,' zegt zij. 'Het is een 
mogelijkheid,' vult Nic aan, 'om erbij te gaan horen in je nieuwe 
woonplaats. En van het een komt dan het ander. Ik raakte betrokken 
bij de HOP, de Herstructurering Organisatie Parochies. De gezamenlijk 
gedragen verantwoordelijkheid kreeg meer en meer vorm, doordat 
het vrijwilligerswerk in secties werd georganiseerd: liturgie, diaconie, 
catechese. Op deze manier moest de onderlinge communicatie tus-
sen de verschillende werkgroepen worden bevorderd. Later ben ik 
gevraagd om lid te worden van het kerkbestuur, uiteindelijk ook als 
vice-voorzitter.

BEWOGEN PERIODE
Vooral de tweede termijn (tot 2009) was een roerige periode, omdat 
er veel wisselingen in het pastorale team plaats vonden. We probeer-
den daar zo goed mogelijk op in te spelen, maar dat was niet een-
voudig. Daarna kwam een tijd, waarin de restauratie van de Maria 
Magdalenakerk veel aandacht vroeg. Het oorspronkelijke plan was 
om de kapel boven het altaar te restaureren voor een bedrag van € 
350.000,-. Dat bleek niet mogelijk zonder de zijkapellen in het pro-
ject te betrekken, waardoor de begroting moest worden opgetrokken 
naar € 600.000,-. Het is – alles bijeen – een enorme klus geweest, 
die uiteindelijk goed geklaard is. En dat is niet alleen mijn verdienste 
geweest. We hebben er samen de schouders onder gezet.' Dat Nic 
voor de vele bezigheden de Pro Ecclesia kreeg toegekend, mag niet 
verwonderlijk heten.
 Naast de inzet voor kerkelijke taken heeft Nic ook als pen-
ningmeester bij de Scouting en als voorzitter van de afdeling Zeeland 
zijn sporen verdiend. Inmiddels doet hij – mede om gezondheidsre-
denen – het wat rustiger aan. Enkel als bestuurslid van de Stichting 
Ambachtencentrum, waar allerlei oude ambachten in ere worden 
gehouden, is hij nog actief.

MET EN VOOR ELKAAR
Als ik vraag naar de innerlijke drive van Nic, zegt hij: 'Dit alles hoort 
bij ons leven. Het is een gevoel van verantwoordelijkheid, dat Dinie 
en ik van thuis uit hebben mee gekregen. Door de inzet als vrijwilliger 
binnen de kerk – en ook daarbuiten – probeer je het geheel leven-
dig te houden. Want samen kerk zijn: dat is niet alleen een verant-
woordelijkheid van de voorganger. En natuurlijk zien we ook, dat de 
belangstelling voor het kerkelijke leven terugloopt. Maar juist dan is 
het ook heel mooi om getuige te zijn van de twee priesterwijdingen 
van Fons van Hees en van Paul Verbeek. Het gaat uiteindelijk erom, 
dat je met en voor elkaar iets kunt betekenen.'
 Deze inzet, deze – ik mag wel zeggen – gedrevenheid, zal 
niet verloren gaan, ook al loopt de betrokkenheid van mensen bij het 
kerkgebeuren terug. 'Want,' zegt Nic, 'wat je probeert mee te geven 
aan anderen, aan de nieuwe generatie, dat blijft zijn waarde behou-
den. Het is niet afgelopen, als wij er niet meer zijn. Je geeft iets door.'
 Ik wil datgene wat wij doorgeven, graag aanduiden als 
geloof, als oervertrouwen, als gevoel van verantwoordelijkheid, als 
solidair zijn met wie kwetsbaar is. Misschien zijn dit grote woorden. 
Maar Nic beaamt: 'Doordat je deze belangrijke waarden doorgeeft, 
staat je eigen leven in een groter betekenisgeheel.'

Wiel Hacking, pastoraal werker

Oecumenische bieeênkomst
Op zondag 11 december is er een ‘oecumenische bieeênkomst’ in ’t Kerkje van Ellesdiek 
(Ellewoutsdijk). De overdenking wordt die middag verzorgd door Ko Joosse. Het thema is 
‘Wì kiek jie nì uut’. Joke en Marieke Smallegange zullen vocaal en instrumentaal aan deze 
bijeenkomst meewerken.
De bijeenkomst begint om 14.30 uur. De toegang is gratis, er wordt gecollecteerd voor Ame-
cet en voor de onkosten van ’t Kerkje. Later is deze bijeenkomst te herbeluisteren op www.
ellesdiek.nl (onder het kopje Oecumene).

Jan Minnaard, Oecumenische Werkgroep Ellesdiek
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Pater Damiaanviering Ovezande

Eerlijk is eerlijk: ze hebben in Ovezande het binnen een kort tijds-
bestek goed voor elkaar gekregen. Nadat de kern ’s-Heerenhoek in 
mei bemerkte dat oktoberfeest (met biertent) en Pater Damiaan 
niet zo’n ideale combinatie was in elkaars directe nabijheid, werd 
buurkern Ovezande gevraagd de honneurs van 2016 over te nemen. 
En met verve!
Een originele invalshoek: er zit muziek in de kerk. Dat klinkt op 
gewone zondagen in menige kerk wel anders. De combinatie pater 
Damiaanviering en muziekgezelschap in de vorm van ‘Timmerwerk’ 
was bijzonder geslaagd te noemen.  

Bij binnenkomst van de kerk kreeg men de smaak al te pakken: een 
muzikaal voorafje door kinderen die er vrolijk op los ‘timmerden’…
Dat smaakt naar meer (na de viering).

Passende gezangen door een speciaal samengesteld Pater Dami-
aankoor (voor herhaling vatbaar); een feestelijk versierde kerk die 
opvallend goed gevuld was met belangstellenden uit de gehele 
parochie. Kortom: volledig voldaan aan de doelstellingen van ons 
plan om jaarlijks in een van de kernen de feestdag van Pater Dami-
aan te vieren.

Het zal een hele dobber (maar ook een uitdaging zijn) voor ’s-Hee-
renhoek dit succes te evenaren, maar de toon is gezet. Dank voor 
alle medewerkers van Ovezande.
In kerndeel Ovezande vindt u de visie van Ovezande terug.

Bevelands Kerstkoor 2016: 
VOLKSKERSTZANG OP VRIJDAG 16 DECEMBER 2016 IN DE 
SINT WILLIBRORDUSKERK TE ’S HEERENHOEK

Vrijdag 16 december a.s. vindt de jaarlijkse VOLKSKERSTZANG 
plaats in de St. Willibrorduskerk te ’s Heerenhoek, waarvoor 
leden en gastleden van het BEVELANDS KERSTKOOR u van 
harte uitnodigen. Er worden vele mooie kerstliederen ten gehore 
gebracht, ook met solozang. Er is ook gelegenheid tot samen-
zang. De samenzang wordt begeleid door het kerkorgel, dat 
bespeeld wordt door Jolanda Nagelkerke.

Er wordt tevens medewerking verleend door Combo Rob Pieke 
uit Middelburg.
Het Bevelands Kerstkoor wordt gedirigeerd door Willy Feijtel en 
op piano begeleid door Sander Littel.

Het concert begint om 20.00 uur, de toegang is gratis. Collecte 
bij de uitgang.
Komt allen luisteren en meezingen als voorbereiding op het 
kerstfeest !
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“Caritas Banneux bisdom Breda”

Meer dan 60 jaar op bedevaart naar de Maagd der Armen
Het verhaal van Banneux staat niet stil. Het stopt niet in 2016. 
Het gaat door! “Caritas Banneux bisdom Breda” is een gevestigde 
waarde in het bedevaartwezen binnen het bisdom Breda. Ieder jaar, 
ook in 2017, tracht deze stichting vele gelovigen uit heel het bisdom 
onvergetelijke dagen te bezorgen, pelgrims en vrijwillige medewer-
kers. En er zijn zelfs nieuwe initiatieven.

Op bedevaart gaan is deelnemen aan een groepsgebeuren met het 
geloof voorop. Naast de gekende 5-daagse bedevaarten (de Tridu-
ums) zijn er de Dagbedevaarten “Nieuwe Stijl” en is er de 2-daagse 
Jongerenbedevaart. De triduüms zijn geschikt voor zowel mobile als 
(zieke) mindervalide pelgrims die in bepaalde mate verzorging nodig 
hebben. Voor de dagbedevaart is enige vorm van mobiliteit nood-
zakelijk. De Jongerenbedevaart In samenwerking met “Jong Bisdom 
Breda” richt zich op jongeren tussen 16 en 30 jaar.
Graag nodigen we iedereen uit mee te gaan.

TRIDUÜMS 2017
Vrijdag 5 mei tot en met dinsdag 9 mei en vrijdag 25 augustus tot 
en met dinsdag 29 augustus

Verblijf 
Op basis van volpension in “Hospitaliteit Banneux Notre-Dame” 
welke beschikt over tweepersoonskamers met toilet en douche.

Prijs
vijfdaagse bedevaart naar Banneux: € 300.- per persoon.

Inbegrepen
Vervoer per luxe touringcar vanaf verschillende opstapplaatsen door-
heen het bisdom Breda.
Vijf dagen, vier overnachtingen, op basis van volpension!
Verzorgd bedevaartprogramma met eigen pastores.
Een enthousiast zorgteam (arts, verpleegkundigen, verzorgenden, 
helpenden, brancardiers).
Zowel op de heen als de terugreis een verzorgde maaltijd aan het 
Zilvermeer in Mol (B).

DAGBEDEVAARTEN “NIEUWE STIJL” 2017
Zondag 7 mei en zondag 27 augustus

Inbegrepen
Vervoer met luxe touringcar met opstapplaatsen doorheen het bis-
dom Breda, volledige betrokkenheid met het lopende Triduüm. Inclu-
sief warm middagmaal, ’s middags koffie/thee met stuk vlaai en een 
versnapering tijdens de terugreis in de bus: € 47,50  p.p.

NIEUW: 2-DAAGSE JONGERENBEDEVAART 2017
Zaterdag 6 & zondag 7 mei
2 dagen met overnachting op basis van volpension met eigen 
programma! 
Volledig in samenwerking met “Jong Bisdom Breda”.
Deelnameprijs: € 35.- per persoon.
Uw interesse gewekt?
Neem contact op met het secretariaat en schrijf u in.

Tel: 0164 61 29 73
Email: banneux-breda@hotmail.com
http://banneux-breda.jouwweb.nl

Voettochten in de zak
Beste wandelaars,
Er komt weer een prachtige voettocht aan in de Zak van Zuid Beve-
land. Zondag 11 december.
Dit keer voert de route onder meer door de karakteristieke Poel, 
langs mooie weeltjes, dijken en wegelingen.
We starten om 14.00 uur vanuit de Petruskerk in ‘s Heer Arends-
kerke. Plek van aankomst is de Johannes de Doperkerk in ‘s Heer 
Abskerke, waar we binnen worden gehaald langs een verlicht pad 
met fakkels!
Binnenlopen kan vanaf 13.30 uur waar we onder het genot van kof-
fie en thee ons kunnen voorbereiden op onze tocht.
Het thema van deze voettocht is: Licht.
Een vast onderdeel is de afsluiting met een eenvoudige maaltijd en 
een korte Vesper.
Ook zal het vervoer terug naar de start weer voor u worden verzorgd.
Het beloofd weer een mooie winterse wandeling te worden waarin we 
onderweg elkaar weer hopen te ‘ontmoeten’.
Het zijn fijn zijn als u ook deze keer weer met ons mee wandelt.
Zo langzamerhand begint zich een vaste groep lopers te vormen die 
elkaar weer vinden in een ontmoeting met elkaar. Mooi!
Natuurlijk is iedereen van harte welkom. 
Misschien kent u nog mensen die u kunt uit nodigen om met ons 

mee te lopen. Ook deze tocht is weer geschikt voor rolstoel, kinder-
wagen, etc. Opgeven graag weer via deze mail en graag erbij vermel-
den of u gebruik wilt maken van de maaltijd.
 
Carla Tange - Voettochten in de Zak
T 06-51334971 • E voettochten@zeelandnet.nl
W www.gelovenindezak.nl
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EINDE HEILIG JAAR van de BARMHARTIGHEID:  
het einde van barmhartigheid?

Op zondag 20 november sloot paus Franciscus de deuren van de  
Heilige Poort in het Vaticaan, als symbolische afsluiting van het heilig 
jaar van de barmhartigheid. Op 8 december 2015 had hij dezelfde 
deuren van de Sint Pieter geopend, waardoor overal ter wereld men-
sen hopelijk meer bewust gingen nadenken over de inhoud van het 
begrip ‘barmhartigheid’.

LASTIG WOORD?
Het is misschien nog te vroeg om zich af te vragen wat dat heilig 
jaar heeft opgeleverd? Feit is echter wel dat bij kinderen het woord 
soms een verbinding opriep met het bekende verhaal van ‘barmhar-
tige Samaritaan’. 
Vooraf om uitleg vragen van het begrip ‘barmhartigheid’ blijft moeilijk. 
Het is ook geen alledaags woord dat je vaak in je mond neemt. Het 
bijbelverhaal maakt het zichtbaar makkelijker: iets over hebben voor 
een ander, zonder dat je er zelf beter van wordt!
Kinderen komen dan snel met voorbeelden. Papa en mama doen 
heel veel voor ons, zonder dat ze ervoor betaald worden. Je vrienden 

en vriendinnen zijn aardig, maar krijgen er geen geld voor… Zo moei-
lijk is het nu ook weer niet.
In het Onze Vader komt de eigenschap ‘barmhartigheid’ met name 
terug in de zinsnede die juist nu gewijzigd wordt. ‘en vergeef ons onze 
schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren’. Toeval of 
een bewuste keuze? U mag het zelf bepalen.

Een heilig jaar afsluiten kun je ook op een andere manier doen… 
wij kozen voor een feestelijk recept, overgenomen van de website  
www.heiligjaarzeeland.nl

Het is een poort die gewoonlijk dicht gemetseld is en ter gele-
genheid van een Heilig Jaar geopend wordt. De vier hoofdba-
silieken van Rome (Sint-Pieter, Sint-Jan in Lateranen, Heilige 
Maria de Meerdere en Sint-Paulus-buiten-de-Muren) hebben 
er één. Ook drie andere katholieke gebouwen in de wereld: de 
basiliek Heilige Maria van Collemaggio in de Abruzen (Italië) 
– de oudste van de zeven; de kathedraal van Sint-Jakob van 
Compostella en (sinds 8 december 2013) de kathedrale basi-
liek van Onze-Lieve-Vrouw van Québec. De rite voor opening en 
sluiting van de heilige poort van deze basilieken gaat terug tot 
de 16e eeuw. In het jaar 2000 verrichtte Paus Johannes Pau-
lus II zelf de opening en sluiting van de Heilige Poort in de vier 
Romeinse basilieken. Zoals elk teken, heeft de Heilige Poort een 
betekenis: het Heilig Jaar is geen ritueel met magische kracht. 
Het is een weg van bekering en genade die elke gelovige wordt 
aangeboden om zich meer met Christus te verenigen.. In prin-
cipe vindt er elke 25 jaar een heilig jaar plaats, maar een paus 
kan beslissen om een extra heilig jaar in het leven te roepen.

Recept: Barmhartigheidskoek

Barmhartigheidskoek, ofwel de ‘Koek van 
Barmhartigheid’ is een zoet en tegelijkertijd 
hartig lekkernij dat uitstekend geschikt is als 
traktatie bij bijeenkomsten in het Heilig Jaar 
van Barmhartigheid. De koek is zelf thuis te 
maken met onderstaande recept. Het werk 
van Barmhartigheid “De hongerigen voe-
den” krijgt met deze koek beslist een extra 
betekenis.
Recept
Ingrediënten bij bakblik van 30×37 cm
250 gr plantaardige margarine
150 gr rietsuiker
250 gr volkorenbloem
100 gr havermout / moutzemelen
2 el kaneel

Snufje zout
5 eieren
300 gr bruine basterdsuiker (donkerbruin)
100 gr patentbloem
15 gr bakpoeder (= 2 zakjes)
100 gr zonnepitten
150 gr geraspte kokos
200 gr gedroogde abrikozen

Bereiden
• Verwarm de oven voor op 180ºC.
•  Meng margarine, volkorenbloem, haver-
mout, snufje zout en wat kaneel tot een 
stevig mengsel.

•  Druk het mengsel in een met bakpapier 
bekleed bakblik.

• Bak deze laag in 15 min. bruin.
•  Snijd de abrikozen in kleine stukjes. (tip: 
eerst in reepjes knippen en deze in kleine 
stukjes knippen)

•  Klop voor de bovenlaag eieren en basterd-
suiker met de mixer luchtig.

•  Spatel bloem, bakpoeder, kokos, abrikozen 

en zonnebloempitten erdoor.
•  Spreid uit over de eerste laag en bak in 20 
min. af.

Mocht je een kleiner bakblik gebruiken van 
23×23 cm gebruik dan van alles de helft, 
eieren is dan 2 stuks. Als je direct na het 
bakken de koek in kleinere stukken snijdt, is 
het gemakkelijker te doen.
Eet smakelijk!
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Uitvaartverzorging

‛DE BEVELANDEN’
Johan Hoekman

Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes 

(0113) 311 444 
www.uitvaartzorgcentrum.nl

Voor een zorgzame  begeleiding

Uitvaarten in geheel Midden-Zeeland

Eigen rouwcentrum met aula 
en koffi ekamer

Jesaja, profeet in de Adventstijd
Je voorbereiden op Kerstmis, hoe doe je 
dat? We spreken meestal over tijd van bezin-
ning, van uitzien naar het licht.
‘Mystagogie en Advent’ was de titel van een 
klein symposium in Utrecht. ‘De periode van 
de Advent is een inwijding in het mysterie 
van ons geloof (mystagogie), als voorberei-
ding op het zien van het licht.’
Een van de inleiders op deze studiemiddag 
afgelopen november, hield zijn verhaal aan 
de hand van enkele teksten uit het bijbel-
boek Jesaja. Hij stelde Jesaja voor als de 
profeet, die ons leert te vertrouwen op God, 
God die onbegrijpelijk is en dichtbij tegelijk. 
Deze Advent zullen we op alle vier de zon-
dagen opnieuw verhalen horen uit dit bijbel-
boek (Jes. 2, 1 – 5; Jes. 11, 1 – 10; Jes. 35, 
1 – 6z – 10; Jes. 7, 10 – 14)
Tijdens het symposium lazen we samen 
enkele verzen uit het zevende hoofdstuk 
(Jes. 7, 1 – 17). 
Jesaja krijgt de opdracht om de Jeruzalemse 
koning Achaz op te roepen om in God te 
vertrouwen. Terwijl er een leger klaar staat 
om hem en de stad aan te vallen. Jesaja 
gaat nog verder, hij zegt tegen Achaz, vraag 
om een teken. Achaz weigert. Dan vertelt 
Jesaja dat de koning niet bang hoeft te zijn, 
dat hij door een ander vervangen zal worden. 
God zal een teken geven, dat vertelt hoe de 
geschiedenis zal verlopen. 
En dit, zegt Jesaja, zal het teken zijn: ‘Zie, 
een jonge vrouw is zwanger, zij zal een zoon 
ter wereld brengen; en gij zal zult hem de 
naam Immanu-El geven.’ Boter en honing zal 
hij eten, totdat hij het kwade weet te verwer-
pen en het goede te kiezen.’ 
Jesaja onderstreept hiermee zijn oproep aan 

Achaz. Durf op God te vertrouwen want er zal 
een nieuwe opvolger uit het huis van David 
komen, waartoe ook Achaz behoort. 
Een betekenisvolle naam, Immanu-El. Let-
terlijk vertaald betekent het, ‘met ons- God’. 
Met de nadruk op ons. De belofte die Jesaja 
doet, overstijgt daarmee de geschiedenis 
met Achaz. In het hele boek Jesaja worden 
wij, de lezers, opgeroepen niet in het spoor 
van Achaz te gaan, maar in moeilijke situa-
ties te blijven vertrouwen. We  weten immers 
dat God trouw blijft, zelfs tegenover een 
weigering, zoals van Achaz, om op Hem te 
vertrouwen! Boter en honing staat er, zal hij 
eten. Boter verbeeldt, dat er tijd is om iets 
moois te maken – boter van melk – een tijd 
van vrede. 

Komende Advent gaan we uit het evangelie 
volgens Matteus lezen. Hij kent Jesaja. Op 
de vierde zondag van de Advent neemt hij 
verzen op uit het zevende hoofdstuk van 
Jesaja  ‘zie de maagd zal zwanger worden 
en een zoon ter wereld brengen en men zal  
Hem de naam Immanu-El geven’ (Mt. 1, 23). 
Jozef kan rustig vertrouwen op wat er komen 
gaat, het Godsvertrouwen ligt immers in de 
naam besloten. Hij wordt gewaarschuwd 
voor Herodes, Jezus wordt gezien als de ver-
wachte Messias, die de dood overwint. 
De Adventstijd is aangebroken, aan de 
hand van Jesaja en van Matteus kunnen we 
groeien in vertrouwen in God, onbegrijpelijk 
en dichtbij tegelijk, ‘met ons- God’.
Aan zijn zorg voor ons mogen we ons ver-
wachtingsvol toevertrouwen. 

Jeanine Heezemans

Afbeelding: fresco van Jesaja (Michelangelo) 
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KINDERPAGINA

De dagen worden weer korter en kouder en 
de feestdagen zijn in zicht. Een heerlijke tijd 
om samen te zijn en samen te vieren. Kerstgedicht

Jozef en Maria
zijn op reis gegaan.
Maria zit op het ezeltje,
en Jozef loopt vooraan.

Ze komen laat in Betlehem.
De mensen slapen al.
Nergens is een plekje meer,
alleen nog een stal.

In het veld zijn herders.
Zij houden in de nacht,
over hun schapen,
bij het vuur de wacht.

Opeens komt er een engel.
Die zegt tegen hen;
"Jezus is geboren,
ga vlug naar Betlehem!"

De herders zeggen;"Kom,
we gaan het Kindje zoeken.
Het is geboren in een stal,
gewikkeld in wat doeken."

Drie mannen zien een grote ster.
Die mannen zijn heel wijs.
Ze willen naar het Koningskind,
en dus gaan ze op reis.

Zo komen ze in Betlehem,
daar zoeken ze een poos.
Ze vinden Jezus in de stal,
en geven Hem cadeaus.

De herders knielen neer voor Jezus.
Eerbiedig zeggen zij:
"Jezus is onze Koning,
Hij maakt de mensen blij." 

Alle mensen, groot en klein,
krijgen het te horen,
dat vannacht in Betlehem,
Jezus is geboren

VIERINGEN IN DE 
KOMENDE PERIODE:

Heinkenszand
24 december 19.30 uur 
gezinsviering
12 februari 2017 
om 10.30 uur: 
Kom-maar-in-de-kring-viering

Goes
24 december om 19.00 uur 
gezinsviering
29 januari 2017 
om 10.00 uur: 
Kom-maar-in-de-kring-viering

JONGERENPASTORAAT
     AGENDA    
                 
        2016 - 2017 

9 december
20 januari 
17 februari

Altijd om 20.00 uur op de 
zolder van de pastorie

LEKKER LEZEN ROND KERST OVER KERST
ALLES WAT JE WILT WETEN OVER KERST (EN NOG VEEL MEER)
Schrijver: Natalie van der Horst, Gaby Kuijpers, Ellen de Roos
Illustrator: Alex de Wolf

Waarom eten we zo veel met kerst? Wie schreef het eerste kerstverhaal? 
Drie verhalen over Kerstmis worden afgewisseld met weetjes en feiten. 
Prijs: € 10.- 

Leeftijd: 6-9
Uitgever: Marmer, 2014
ISBN: 9789460682254
Aantal bladzijden: 64

SPROOKJES ONDER DE KERSENBOOM
Schrijver: Astrid Lindgren
Illustrator: Alex de Wolf

Sprookjes om bij weg te dromen. Over het kerstfeest, vliegende 
meneren in schemerland, landlopers, opschepperige jongens en 
elfjes die in bloesembomen wonen. 
Prijs: € 19,99.
Leeftijd: 6-9
Uitgever: Ploegsma, 2015
ISBN: 9789021674308
Aantal bladzijden: 232
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Zichtbaarheid van de diaconie onder de loep

De twee parochies H. Damiaan en H. Maria van het samenwerkings-
verband ‘Boven de Schelde zijn donderdag 17 november gestart met 
een traject om de diaconie beter zichtbaar te maken. 

Negen vertegenwoordigers van de Caritasbesturen en diaconale 
werkgroepen kwamen in de pastorie van Heinkenszand bij elkaar 
voor een werkconferentie. Deze werd georganiseerd door pastoraal 
werker Wiel Hacking en projectmedewerker Marc de Koning in het 
kader van het project Parochies aan de slag voor kwetsbaren van 
het Sint Franciscuscentrum. 

DIACONALE INITIATIEVEN
Tijdens deze avond presenteerde Marc de Koning een ‘quick-scan’ 
van de diaconale initiatieven die in de parochies aanwezig zijn. 
Daarna gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over onder meer 

de sterke en minder sterke punten van de activiteiten die worden 
gehouden door zowel Caritasbesturen als een aantal diaconale ini-
tiatieven. Tot medio 2017 is Marc betrokken bij het samenwerkings-
verband betrokken om met communicatieve methodes de diaconie 
beter zichtbaar te maken. 

EENHEID SMEDEN
Een belangrijk inzicht van de avond was het besef dat “er nog geen 
eenheid gesmeed is” tussen de verschillende parochiekernen. Op 
de vraag “hoe je je als Caritas beter kunt profileren”, volgde het 
voornemen om waar mogelijk bij elke Caritascollecte een korte uit-
leg te geven over waar de opbrengst van de collecte voor bedoeld 
is. Gebruikelijk is de formulering: “voor noden in de samenleving”, 
terwijl best gezegd kan worden dat het “voor de aanschaf voor een 
tweedehandsfiets is voor iemand die dat nodig heeft”. 

 
“DIACONIE OP DE KAART ZETTEN”
Wiel Hacking: “Een winstpunt van deze avond is dat we met elkaar 
goed nagedacht hebben over hoe diaconie op kaart gezet kan wor-
den. Dat moeten we voortzetten. Zowel naar binnen toe als naar 
buiten moeten we goed laten zien waar we mee bezig zijn.”

In het volgend nummer gaan we dieper in op de meerwaarde van 
Caritas, als parochiële instelling en de afzonderlijke kernafdelingen, 
die overal op eigen wijze actief zijn.

Marc de Koning/ Richard Gielens.
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Alleen met Kerst?
Bent u alleen met Kerst? Dat hoeft niet. 
Want op eerste Kerstdag wordt er een sfeer-
vol Kerstdiner geserveerd in de Magdalena-
zaal van de RK kerk in Goes. 
Dat is een warm gebeuren met mooi aange-
klede tafels, life pianomuziek, een kerstver-
haal, samenzang en een miniconcertje. En 
niet te vergeten een prima 4 gangendiner.
Dit wordt grotendeels door hobbykoks ver-
zorgd, maar het hoofdgerecht wordt gecaterd 
door sponsor Kees Schrijver Culinair. Het 
diner wordt gratis aangeboden door de RK 

kerk te Goes. De aanvang is om 16.00 uur 
en de sluiting om 19.30 uur. Iedereen die 
op Eerste Kerstdag door omstandigheden of 
wat dan ook alleen thuis zou zijn en gezel-
schap zoekt is van harte welkom. 

Er zijn 50 plaatsen, waarvan er al een aantal 
zijn toegezegd. 

Aanmelden bij Ellen Kramer, 
tel. 06-52107171 (na 18.00 uur) of
Willy Martens 06-57575703.

Een rubriek die ingaat op voorwerpen of rituelen, die in onze kerkgebouwen of tijdens
liturgievieringen voorkomen.
Deze keer aandacht voor de kerstboom en alles wat daar om heen hangt… Ontkerkelijking of niet, 
dé boom komt steeds vroeger de woonkamer binnen. Mensen worden niet gehinderd door enige 
kennis, maar vinden het gewoon ‘leuk’.  Voor degenen die iets meer achtergrondinformatie wensen 
kan onderstaande van betekenis zijn.

Wanneer mag de kerstboom worden opgetuigd?
Het hangt van de streek af wanneer een kerstboom mag worden 
opgetuigd. Het is ook afhankelijk van het geloof dat iemand aan-
hangt. Toch geldt in Nederland de ongeschreven regel dat kerstbo-
men en andere kerstversieringen pas na Sinterklaasavond mogen 
worden opgehangen.

Wanneer moet je de kerstboom weer weghalen?
De kerstboom weer weghalen moet volgens diezelfde ongeschreven 
regels uiterlijk met Driekoningen. Dat is op 6 januari. Wie de boom 
na Driekoningen nog heeft staan, haalt daarmee het ongeluk in huis, 
zo schrijft de overlevering.

Waar staat de kerstboom eigenlijk voor?
De kerstboom is niet een christelijk gebruik. In tegendeel zelfs. De 
christelijke kerken en dan vooral de orthodoxere protestante stro-
mingen hebben de boom lange tijd in de ban gedaan. Dit omdat de 
boom helemaal niets met het christelijk kerstfeest te maken heeft. 
Echt behoudende christenen nemen dan ook echt geen kerstboom. 
De kerstboom is eigenlijk een heidens gebruik en staat vooral voor 
vruchtbaarheid. De groenblijvende boom in de dorre winter staat 
eigenlijk voor nieuw leven.

Het Reveil speelde een belangrijke rol bij de introductie van de 
kerstboom.
Het reveil (een internationale opleving van het gereformeerde den-
ken en handelen in de negentiende eeuw) speelde een belangrijke 
rol bij de introductie van de kerstboom. Eerst hadden alleen maar 
rijke mensen een spar in huis. Door zondagschool werd hij echter 
steeds populairder. Volgens sommigen staat een kerstboom in een 
kerk vanaf dat moment vooral symbool voor “het licht”.

De betekenis van de kerstboom in de katholieke kerk
De katholieke kerk heeft een eigen betekenis gegeven aan de kerst-
boom. De driehoekige vorm van de boom zou de heilige drie-eenheid 
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest weergeven.

De kerstboom als statussymbool
Voor veel mensen is de kerstboom tegenwoordig een statussymbool. 
Hoe groter de boom en des te duurder de verlichting en de versiering 
hoe meer je meetelt. Bomen van 1,80 tot 2,20 meter zijn dan ook 
heel erg gewild. Overigens willen mensen dan ook nog eens de duur-
ste exemplaren zoals de blauwspar. Nationaal Park de Hoge Veluwe 
wilde in 2011 de dennenboom in ere herstellen en bood ze daarom 
gratis aan. Iedereen die dat wilde mocht op bepaalde data zijn eigen 
dennenboom om komen zagen.
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HET BOEK DER BOEKEN

Op zaterdag 26 november opende het Historisch Museum ‘de Beve-
landen’ een tentoonstelling met veel aandacht voor de Bijbel: het 
boek der boeken. Nederlandse Bijbels door de eeuwen heen worden 
getoond en op een aantal dagen vinden lezingen plaats:
Maandag 19 december: 19.30 – 21.30 uur “Heilige Schrift” naar 
aanleiding van de gelijknamige expositie in het Catharijneconvent in 
Utrecht.  Drs. Brigitte Mommers, kunsthistorica verzorgt deze lezing. 

Kosten € 10.- (inclusief entree) maar wel vooraf aanmelden via secre-
tariaat @hmdb.nl
Op woensdag 28 december tussen 13.30 – 16.00 uur kunt u Bijbels 
laten taxeren door taxateur dhr. B. van Noordwijk.
Maandag 23 januari, woensdag 15 februari en donderdag 30 maart 
zijn er ook lezingen, maar hiervoor kunt u de website raadplegen 
www.hmdb.nl  De tentoonstelling loopt tot en met 30 april 2017.

BOEKBESPREKING
Loslaten en thuiskomen. Een bewogen 
jaar in brieven. Door mgr. Gerard de 
Korte en Leo Fijen, Adveniat, 17,50 
euro, 150 pagina’s 

Op 3 november kwam een boek uit 
van twee bekende katholieken: Mon-
seigneur Gerard de Korte, tot voor kort 
bisschop van het bisdom Groningen-
Leeuwarden en Leo Fijen, medewerker 
aan diverse programma’s van KRO-RKK.
Voor beiden was 2016 een bewogen 
jaar: Fijen stopte als hoofdredacteur 
journalistiek van KRO-RKK, mede door 

het feit dat door reorganisatie het RKK-deel ophield te bestaan en KRO 
en NCRV samen verder gingen als fusiepartners.
Fijen ging werken voor de uitgever Adveniat, die onder meer bekend is 
van projectboeken ‘Blijven doen’(communieproject in Pater Damiaan-
parochie) en ‘In vuur en vlam’( vormselproject dat ook in steeds meer 
kernen wordt ingevoerd). Kerkuitzendingen blijven Fijen echter boeien 
en met de portefeuille levensbeschouwing blijft hij bij de omroep en 
haar uitzendingen betrokken.

Bisschop De Korte had –zo zegt hij zelf- minder keuze: hij werd 
gevraagd om van het kleine bisdom te verhuizen naar het grootste 
bisdom ’s-Hertogenbosch. Hij wilde eigenlijk helemaal niet weg uit het 
bisdom Groningen-Leeuwarden. Hij had er, zo schrijft hij in zijn eerste 
brief, ‘een mooi huis, een fantastisch team van medewerkers en van 
veel andere goede mensen’. Hij moest het goede en bekende land 
verlaten om op weg te gaan naar het onbekende. ‘Ik voel mij af en toe 
als Abraham’. Een ‘promotie’, zoals velen het vertrek naar Den Bosch 
noemden, dat woord relativeert De Korte. ‘Een bisschop is een bis-
schop en een bisdom is een bisdom, hoe groot of klein ook.’
De Korte en Fijen schrijven elkaar regelmatig. Vanaf maart 2016 schrij-
ven ze elkaar om en om 22 brieven, dus 44 brieven in totaal. 

Ze spreken elkaar twee keer, in mei en in augustus, over de voortgang 
van de correspondentie. Fijen schrijft: ‘We zijn geen vrienden van 
elkaar. We voelen ons verbonden met de ander en ervaren daardoor de 
ruimte om ook persoonlijke ervaringen te delen met elkaar. Maar we 
houden ook afstand. Ik blijf ‘u’ tegen de bisschop zeggen en schrijven. 
Dat is geen toneelstukje omwille van deze correspondentie. Zo gaan 
we met elkaar om.’
De Korte begint de brieven met de aanhef ‘Beste Leo’, Fijen met 
‘Waarde bisschop’. Fijen deelt de brieven nu door er een boek van uit 
te geven, maar het heeft voor beiden ook een andere reden. Het is een 
toegankelijke en laagdrempelige weg om de nieuwe bisschop van Den 
Bosch te introduceren in zijn nieuwe bisdom. ‘Zo leren de Brabanders 

monseigneur Gerard de Korte kennen op een bijna informele manier’, 
aldus Fijen.

De meerwaarde van het boek zit in de visie die beiden hebben over 
kerk en geloof. Fijen schrijft hoe hij ziet dat kerkelijke beleidsmakers 
vaak denken dat het belang van de lokale kerk wordt afgemeten aan 
het aantal gelovigen en de stand van de financiën. Hij is dan ook ver-
heugd dat hij leest in een van de noordelijke kranten dat een dorps-
raad het kerkgebouw voor één euro overneemt. ‘Deze actie is me uit 
het hart gegrepen.  De Korte vertelt over zijn start als bisschop, nu vijf-
tien jaar geleden. ‘Ik was toen helemaal niet blij met mijn uitverkiezing 
om hulpbisschop van kardinaal Simonis te worden. Integendeel, ik zag 
op tegen de verplichtingen en verantwoordelijkheden van het ambt. 
Langzaam maar zeker ben ik echter in het ambt gegroeid.’
Er is veel uitwisseling over hoe belangrijk familie voor De Korte is, en 
hoe zowel Fijen als hij diverse naasten hebben moeten loslaten aan 
de dood. ‘God is trouw in dit leven, maar ook tot over de grens van 
dit aardse bestaan heen’, schrijft de bisschop die indringende dingen 
meemaakte. ‘Baby’s die geen overlevingskansen hadden heb ik in het 
kinderziekenhuis gedoopt. Maar ik heb ook stervende tieners de laat-
ste sacramenten toegediend.’
Fijen heeft het over een TIENPUNTENPLAN:
Fijen is niet somber over de toekomst van geloof en kerk, daarvoor 
ontmoet hij nog – bijna wekelijks – te veel bijzondere mensen.. Zijn 
eigen tips als ‘Stop met klagen’, ‘Zoek de samenwerking met andere 
christenen’, en ‘Relativeer de afwezigheid van jongeren en wees blij 
met ouderen die er wel zijn’ zou op elke parochie- of kerkenraadsver-
gadering een keer besproken moeten worden.
De brieven bieden nog veel meer. Zoals een kijk op de moeizame 
katholieke verhoudingen van vroeger, hun visie op de recente onrust 
in de wereld.
De Brabanders krijgen, naast het deze maand verschenen beleidsplan, 
een goed inzicht welke kant De Korte op wil. Hij wil een bisdom dat 
minder controleert en meer stimuleert. ‘Ik wil luisteren naar de hoop 
binnen het bisdom, maar ook naar de pijnpunten en de zorgen.’ In 
dit opzicht is hij ‘anders bezig’ dan zijn voorganger bisschop Antoon 
Hurkmans.

Hoe het loslaten is gegaan en hoe ze deels al zijn thuisgekomen, daar 
besluiten ze het boek mee. De lezer zal zien dat de reis nog niet ten 
einde is. Voor hen is dit boek ook. De Korte: ‘Ieder mens kent immers 
ervaringen van loslaten en thuiskomen. Hopelijk kunnen onze brieven 
mensen helpen om de kunst van het loslaten te leren, maar ook om 
weer thuis te komen, daarbij gesteund door de goede mensen en 
vooral door de goede God.’

Lezenswaardig en goed te volgen; een aanrader wat mij betreft!
Richard Gielens
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Op de markt voor de Adventsactie
De Adventsactie vraagt dit jaar aandacht voor onder andere de 
slechte leefomstandigheden van kinderen die in Rwanda op straat 
moeten leven. Vaak is dat een gevolg van armoede op het platteland, 
aids, toenemende werkeloosheid of lage koopkracht. De organisatie 
CECYDAR helpt al 23 jaar kinderen die in de hoofdstad Kigali op 
straat leven en vangt deze kinderen op om hen daarna terug in hun 
gezin te kunnen plaatsen.
Om voor deze actie meer aandacht te vragen zal de Caritas van de 
Pater Damiaanparochie met een kraam ter informatie en bezinning 
aanwezig zijn op twee momenten. Op zaterdag 10 december zal de 
kraam – in het kader van de Goese Wintermarkt – bij de Maria Mag-
dalenakerk staan, waar een kaarsje aangestoken kan worden, ver-
gezeld van een persoonlijke wens. Die wens kan worden genoteerd 
op een papieren kerstbal, die vervolgens (samen met het kaarsje) 
in de kerk kan worden geplaatst op een mooie houten kerstboom. 
De kaarsjes kosten € 1,00. De opbrengst is voor het project van de 
Adventsactie. Tevens is in de kraam informatiemateriaal aanwezig 
over de inzet van CECYDAR voor de straatkinderen in Kigali. De win-
termarkt is open van 11.00 tot 16.00 uur.

Op zaterdag 17 december zal in Zierikzee dezelfde kraam aanwe-
zig zijn op de kerstmarkt die gehouden wordt in de kerk en in het 
parochiecentrum van 10.00 tot 16.00 uur. Ook hier worden kaarsjes 
verkocht voor de straatkinderen in Rwanda. Er is tevens informatie-
materiaal beschikbaar over het project.

'Kwetsbaar mens-zijn': sleutel tot goed leven

Kennismaking met de spiritualiteit van Jean Vanier.
Jean Vanier (1928) is een Canadees katholiek filosoof en humanitair 
activist. Hij is de grondlegger van de internationale L’Arche beweging, 
een internationale organisatie die leefgemeenschappen opricht 
waar personen met een ontwikkelingsstoornis samenwonen met de 
personen die hen bijstaan. In de zestiger jaren van de vorige eeuw 
creëerde hij de eerste leefgemeenschap in Frankrijk waarna talrijk 
leefgemeenschappen overal ter wereld werden opgericht. 
 Hij heeft een groot gedeelte van zijn leven in het teken 
gesteld van mensen die gemarginaliseerd zijn geworden door de 
samenleving. Hiervoor heeft hij veel erkenning gekregen en in 2015 
ontving hij de vermaarde Templeton Prize voor zijn inzet. In zijn spi-
ritualiteit, zijn leven en geloven, staan kwetsbaarheid en verbonden-
heid centraal: 
'De boodschap van het evangelie is eenvoudig. Het gaat over het 
geroepen zijn om vriend te worden van Jezus. Het gaat over verbon-
denheid met Jezus en met elkaar, over leven zoals Jezus, over liefheb-
ben en geliefd worden.'
 'Onze maatschappij schuwt zwakheid en verheerlijkt 

kracht. Door zwakheid te aanvaarden, kunnen we echter op een 
nieuwe wijze leren leven en groter medeleven, vertrouwen en begrip 
ontdekken. De erkenning dat iedereen meetelt, heeft buitengewone 
consequenties voor de manier waarop we leven en onze gemeen-
schappen opbouwen.'

Tijdens een drietal avonden zullen we aan de hand van enkele video 
- fragmenten en het lezen en bespreken van een aantal teksten 
nader kennismaken met Jean Vanier en zijn spiritualiteit. Wie al meer 
wil weten: www.jean-vanier.org

Locatie: R.K. kerk O.L.V Hemelvaart, Hoofdstraat 58 te Ovezande
Data: 23 januari, 20 februari en 20 maart, aanvang: 19.30 uur 
Organisatie: Arie van der Maas en Wiel Hacking.
Info en aanmelden via: apvdmaas@zeelandnet.nl of 
wielhacking@gmail.com 
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Parochienieuws houdt  
parochiekernen op de kaart…

PASTORALE ZORG INZAKE 
SACRAMENT DER ZIEKEN 

EN OVERLIJDEN

06- 53637130

 

Kerkeboomgaardstraat 30 Kwadendamme  
(0113) 644 398 

www.rplusmakelaardij.nl 

TUINONDERHOUD
Johan Boonman

Voor Particulier en bedrijf
Stelsedijk 4

4434 PR Kwadendamme
Tel 0113-649661 
[06-22031343]

LIEF EN LEED

Gedoopt
20 november: Silas Alexander Biswane, 
geboren op 24 augustus 2016, zoon van: 
Jerrel Milton Biswane en Angela Maria Con-
stance Willems. 

Overleden
Anna Laura Elisabeth Maria van de Made-
Wachelder, geboren op 14 augustus 1936, 
overleden op 25 september. De uitvaart-
dienst en begrafenis op het R.K. gedeelte 
van de algemene begraafplaats te Goes 
vond plaats op 30 september. 

DE BLOEMENGROEP VERTELT
Afgelopen pastoraal werkjaar stond in 
teken van barmhartigheid. De adventsvie-
ring dit jaar werken wij vanuit inkeer, bezin-
ning op levenshoudingen. 
Vier kernwoorden: waakzaamheid, recht-
trekken, delen en ontvangen werken wij uit 
door middel van een opbouwschikking. Dit 
betekent bij iedere adventskaars een klein 
‘bloem” verhaaltje uitbeeldend de kern van 
het gelezen evangelie. Bij de ambo van 
de lector en in de Magdalenazaal vindt 
u verdere uitleg en teksten die ons naast 

N  ieuws van 

uit de kernen 

Correspondentieadres:
Wijngaardstraat 36, 4461 DC Goes
Parochiekernsecretariaat:
Wijngaardstraat 36, 4461 DC Goes
e-mail: rkmagdalena@hotmail.com
Het secretariaat is geopend op dinsdag- en  
donderdagmorgen van 09.30 tot 12.00 uur. 
Telefonisch te bereiken 0113-216754 
Financiële zaken:
ING:  NL73INGB0000382244
 Parochiekern Goes
Spoedzaken:
Koster Ton Perenboom, tel: 06- 49666434
Magdalenazaal:
tel. 0113-252713 (tijdens vergaderingen)
Doopcontactpersonen:
Pastoraal Centrum tel, 0113-218610
Kopij-adres Parochienieuws:
Riet Hopmans
e-mailadres: rhopmans@zeelandnet.nl
Vragen inzake bezorging/adressering 
Parochienieuws
Corné Franse, tel. 0113-270109
E-mail: franse@franse.nl

PAROCHIEKERN GOES

H. MARIA 

   MAGDALENAKERK

Films in de Zak van Zuid-Beveland

In de Zak van Zuid-Beveland willen we, in 
oecumenisch verband, een aanbod doen 
om met elkaar te kijken naar en te spreken 
over een aantal films, die ertoe doen. De 
verhalen die aan de orde komen houden 
allemaal verband met het zoeken naar ver-
borgen bronnen van kracht. Deze delicate 
balans tussen kwetsbaarheid en kracht is 
leidraad geweest bij het kiezen van de 
betreffende films. Dat het zoeken naar die 
balans wordt beschreven vanuit het oogpunt 
van opgroeiende kinderen, maakt de geko-
zen films alleen maar interessanter.

Maandag 9 januari 2017: 

Le gamin au vélo
Het verhaal gaat over 
de 11-jarige Cyril die 
door zijn vader in een 
internaat is geplaatst. 
Maar als zijn vader de 
belofte hem daar uit 
te halen niet nakomt, 
ontsnapt Cyril uit het 
tehuis en probeert 
tevergeefs zijn vader 

weer op te zoeken. Achtervolgd door mensen 
uit het internaat, wordt hij opgevangen door 
een jonge vrouw, Samantha. In haar toewij-
ding vindt hij de kracht om de slechte invloed 
van 'vrienden' te weerstaan.

Noteer alvast: Maandag 6 maart 2017: 

The Tree of Life
De bijeenkomsten 
vinden plaats tel-
kens van 19.30 
tot 22.00 uur. Er 
is dus gelegenheid 
om met elkaar na 
te praten over wat 
ons in de film heeft 
geraakt. De plaats 
van samenkomst is 

de parochiezaal in Lewedorp, Burgemeester 
Lewestraat 11 (ingang rechts naast de kerk).  
De toegang tot de filmbijeenkomsten is gra-
tis. Er wordt, geheel op vrijwillige basis, een 
bijdrage gevraagd. Als richtbedrag denken 
we daarbij aan € 5,00. Aanmelden voor de 
bijeenkomsten is niet noodzakelijk.

Voor nadere informatie:
ds Egbert Rietveld, T 06-34 104 659, 
E ds.e.j.rietveld@gmail.com 
pastor Wiel Hacking, T 06-17 598 152, 
E wielhacking@gmail.com 
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Matteüs geïnspireerd hebben.
De houtsculptuur die vorig jaar is aange-
schaft wordt nogmaals gebruikt. We willen 
gemaakte kosten beheersen. Ook was er 
ten tijde van onze voorbereiding, die in 
augustus start, zoals informatie verzamelen 
betreffende liturgische inhoud/materiaal, 
nog geen zicht op het einde van de  restau-
ratiewerkzaamheden. Het vele stof, al het 
gedoe werkt niet altijd motiverend. Ook de 
mensen binnen de bloemengroep hebben, 
net als vele anderen, te maken met man-
telzorg, oppas werkzaamheden en andere 
soort zorg. Vandaar ook direct een oproep 
voor hulp zodat er straks na de restauratie 
ook in de doopkapel, het stiltecentrum 
weer bloemetjes kunnen staan. We hebben 
nog vele ideeën en kunnen daarbij best 
hulp gebruiken, ook om kosteloos mate-
riaal te verzamelen, daadkracht, opruim 
– schoonmaakwerkzaamheden.
De grote bollen boven het middenpad zijn 
gedoneerd en hebben we verbouwd tot 
“kerstballen“, de kerstbomen aan begin 
van het middenpad zijn gemaakt door een 
vrijwilliger die goed is met staal en laskar, 
ook dat scheelt groen.

We genieten van de natuur, houden reke-
ning met het milieu, doen niet aan ontbos-
sing. We willen onze kinderen/kleinkinde-
ren ook een groene toekomst geven.
Als alles meezit beloven wij u volgend jaar 
een groene adventskrans met paarse linten 
en kaarsen in een mooie gerestaureerde kerk.
Na afloop van de vieringen in de kersttijd 
staan we achterin de kerk met collecte-
mandjes. Hiervoor hebben we toestemming 
gekregen van pastores en bestuur. We zijn 
blij met alle giften groot en klein en hopen 
het komende jaar weer mooie dingen te 
creëren.
Zalig Kerstfeest en een goed gezond 2017!
Namens de bloemengroep, 

Anita

GEZINSVIERING MET KERSTMIS 
17.30 UUR
‘De engel brengt het goede nieuws’
Jezus is geboren! Hij brengt God dichter 
bij mensen.
We horen dat God op zoek is naar engelen 
onder de mensen, en wij soms ook.
Engelen zijn mensen, die ‘licht’ doorgeven. 
In ieder van jullie schuilt een engel. 
Laat het maar zien!
Misschien wil je voor andere mensen een 
engel zijn.

vanaf 17.00 uur gaan we al van start
met het zingen van kerstliederen! samen
met de jongens van het Boys Choir 
onder leiding van Wim Boer en het kinder- 
en jeugdkoor van de Muziek school onder 
leiding van Jannie Dieleman. WELKOM

de werkgroep gezinsviering  
Linda Bakker, Susanne Gerling, Niels van 

Rooyen, Leo Rijk, Karin van der Vring,   
pastor Jeanine Heezemans

KERSTZANGAVOND
De jaarlijkse kerstzangavond van de Raad 
van Kerken Goes e.o. vindt plaats op 16 
december 2016.
U bent van harte uitgenodigd om samen te 
zingen en te luisteren.
We komen samen in de RK parochiekerk 
Heilige Maria Magdalena aan de Singel-
straat te Goes. Aanvang 19.30 uur ( kerk 
open om 19.00 uur).
Medewerking wordt verleend door vocaal 
ensemble Voci Miste, brassband Excelsior 
(’s-Heer Arendskerke) en pastoor Fons van 
Hees.
Thema van de zangavond is ‘Welkom‘. 
Gastvrijheid brengt mensen samen en 
maakt de aarde leefbaar. Gastvrij zijn hoort 

bij Kerst. Het Kerstfeest heet allen welkom: 
het Kind in ons midden, vrede en recht 
onder elkaar, voor ieder een dak boven het 
hoofd en een plek aan tafel.
Komt allen! Neem familie, kinderen en 
vrienden mee.

AANMELDEN EERSTE 
COMMUNICANTEN 
In februari 2017 starten we weer met de 
voorbereiding op de Eerste Heilige Com-
munie. Opnieuw zijn er ouderavonden en 
kindermiddagen, waarop we samen met u 
de kinderen voorbereiden op de 1e com-
munieviering. We werken met  het project  
‘Blijf dit doen’. Het werkschrift voor de 
kinderen is schitterend geïllustreerd. Heel 
uitnodigend. Verhalen uit de bijbel zijn 
steeds het vertrekpunt om thema’s zoals 
vergeving, gastvrijheid, vertrouwen en 
delen in allerlei opdrachten te verwerken. 
Gaandeweg de voorbereiding zie je de kin-
deren ‘verwachtend uitzien’ naar het feest, 
waarop zij helemaal  mee mogen doen in 
de eucharistieviering, met hun familie en 
alle mensen in de kerk. 
Opgeven Voor 15 Januari 2017 
Bij De Contactpersoon: Ria van de Pas via  
cpas@zeelandnet.nl

K.V.G.NIEUWS
Hier alweer het laatste overzicht van 2016, 
wat gaat het snel! We hebben een fantas-
tische theatermiddag gehad met Friends 
of Folk waar zo’n 100 mensen van heb-
ben genoten. Ook de bediening in het 
Heer Hendrikhuis was weer zeer goed met 
dank aan Erna en haar team. We treffen 
nu de voorbereidingen voor december. Een 
maand waarin we extra stil staan bij onze 
zieke leden en allen die een dierbare heb-
ben verloren. We wensen de zieke leden 
beterschap en zij die iemand hebben 
verloren Gods nabijheid en kracht in deze 
gezellige maar moeilijke tijd. Op vrijdag 16 
december vieren we onze jaarlijkse Kerst 
overdenking in de Magdalenazaal met 
medewerking van pastor Jeanine Heeze-
mans, altijd heel sfeervol. Ontvangst om 
17.30 uur met kopje koffie, waarna we 
gezamenlijk de kerst vieren. Het program-
maboekje werd weer door Els gemaakt, 
dank daar voor! Het ziet er altijd mooi uit. 
Na de viering gaan we gezamenlijk naar de 
Landbouw voor het diner. Vergeet u niet op 
te geven bij de bekende adressen. Woens-
dag 21 december is er geen inloopsoos; 
we maken dan een mooi kerststukje onder 
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Daniëlsweg 1, 4451 HP  Heinkenszand

Tel. (0113) 56 15 93, Fax (0113) 56 73 83
Postadres: Postbus 390, 4460 AT Goes

E-mail adres: info@rijkbouw.nl
Website: www.rijkbouw.nl

Al 85 jaar familie bedrijf
specialisten in 

• grafgedenkstenen
• aanrechtbladen

• vensterbladen

In natuursteen 1e soort materialen,
alles op maat gemaakt. Vraag vrij-
blijvend advies of prijsopgave. Een 
bezoek aan onze showroom waard.

Zaagmolenstraat 32B, 4461 BL Goes
(aan het Molenplein).
Tel. 0113-227919 • Fax 0113-251075

Welkom van maandag t/m vrijdag van 
08.00-17.00 uur en op zaterdag van 
10.00-12.00 uur of op afspraak

Toonzaal geopend te Oosterland
J.P. Boogert, v. d. Abeelstraat 1, 
tel: 0111-642682, Dagelijks geopend

Lia Heijboer
Praktijk “Onderweg” voor persoonlijke 

ontwikkeling en bewustwording. 
Voor psychosociale begeleiding, reiki en 

hypnotherapie. 

Kijk voor meer informatie op de website, mail of 
bel mij! infopraktijk@zeelandnet.nl  

telnr 0646367997
website: communities.zeelandnet.nl/praktijk

Oud-ovezandseweg 3, 4441TG Ovezande

Correspondentieadres parochiekerncentrum:
Postadres: Deken Holtkampstraat 9, 
4453 AH ’s-Heerenhoek 
Tel. 0113-351264; B.g.g. belt u met de secretaris van 
de parochiekerncommissie: R. Gielens: 0113-352067.
www.rksheerenhoek.nl
e-mail: info@rksheerenhoek.nl
Financiële gegevens:
IBAN: NL65RABO0128596538
Spoedzaken:
06-22815618
Spreekuur:
Maak een afspraak via het secretariaat. 
Opgave misintenties: 
via Nel de Winter-Roks, 
tel. 351852 of per e-mail: winro@zeelandnet.nl
Betaling via bovenstaand banknummer.
Doopcontactpersoon:
Pastoraal Centrum, tel. 0113-218610
Kopij-adres:
e-mail: plonieparee@kpnmail.nl 
Plonie Paree, Deken Tomaslaan 42, 
4453 AL ‘s-Heerenhoek. 

     PAROCHIEKERN        

      ’S-HEERENHOEK

H. WILLIBRORDUSKERK

LIEF EN LEED

Overleden:
12 oktober: Apollonia Maria Francina 
(Plonie) Raas, 64 jaar, wonende Blikhoek 
20. Haar uitvaartdienst vond plaats op 18 
oktober in uitvaartcentrum Van der Hooft te 
’s-Gravenpolder, waarna crematie in beslo-
ten kring te Middelburg.
16 oktober: Apolonia (Leu) de Jonge-
Hoondert, 91 jaar, weduwe van Bastiaan de 
Jonge, wonende Theresiaplein 27. Haar uit-
vaartdienst was op 21 oktober in onze kerk, 
waarna graflegging op ons kerkhof.
23 oktober: Maria Petronella (Maatje) 
Simonse-Paree, 90 jaar, weduwe van Bas 
Simonse; wonende in Ter Valcke te Goes. 
Haar afscheidsdienst was op zaterdag 29 
oktober in onze kerk, waarna crematie in 
besloten kring te Middelburg.

WAT BETEKENT MARIA IN MIJN LEVEN
Al ruim tien jaar verzorgt de werkgroep bij-
zondere vieringen in ons dorp een Maria 
viering in oktober, de rozenkransmaand.
Het is een gebedsdienst op een doorde-
weekse dag.
Kinderen van de Don Bosco school gaan 
voor in de voorbede, die afgewisseld worden 
met een Wees Gegroet, 10 keer, zo bidden 
we samen een tientje van de rozenkrans. 
Het koor zingt het ‘Ave Maria’ en voor de 
kerkgangers andere bekende Maria liederen. 
Sfeervol en vertrouwd.
In deze viering geen overweging door een 

leiding van Dimphy, Thea en Marlanda. 
Zoals ieder jaar houden we op de eerste 
woensdag van januari  onze Nieuwjaars-
bijeenkomst in de Magdalenazaal aanvang 
14.00 uur. Onder het genot van een hapje 
en een drankje wensen we elkaar het beste  
voor het nieuwe jaar. U komt toch ook? 
Dan zij we al weer volop  in het nieuwe 
jaar en komt op 19 januari de heer van 
Koeveringe met 2 collega’s ons alles vertel-
len over horen en hulpmiddelen, aanvang 
19.30 uur in de Magdalenazaal. Goed 
horen maakt een wereld van verschil zoals 
sommigen van ons wel weten. Dan wordt 
het weer tijd voor andere kleding en gaan 
we naar Bonita om daar ons licht op te 
steken wat de nieuwe mode is. Namens het 
hele bestuur wens ik u allen Zalig Kerst-
feest, een gezellig oudjaar en een gezond 
2017. Als u meer over ons wilt weten? Kijk 
op de website: www.vrouwengildegoes.nl 
of neem contact op met Ardi Zweedijk tel. 
228099 of Denise Bouman tel. 312665. 
Graag tot ziens, 

Dien Janssen

ZONDAG VAN EENHEID
De jaarlijkse oecumenische zondag van de 
Raad van  Kerken Nederland vieren we op 
15 januari 2017.
U bent van harte uitgenodigd om de fees-
telijke start van de Week van Gebed voor 
de Eenheid met ons mee te vieren.
We komen samen in de PKN kerk in ’s Heer 
Hendrikskinderen.
Aanvang om 16.00 uur. Medewerking wordt 
verleend door vocaal vrouwenensemble 
Cantando, organist  Bram Abrahamse,  
ds. Max Staudt (PKN) en ds. Leuny de Kam 
(Doopsgezinde gemeente).
Thema van de viering is ‘ Jouw hand, mijn 
glimlach.’ De Duitse kerken willen pleiten 
voor ‘ verzoening ‘. Verzoening tussen chris-
tenen ondanks verschillen en verdeeld-
heid. Verzoening ook waar verschil in ras, 
geloof of herkomst verdeeldheid brengt. 
Het is immers de liefde van Christus die 
ons drijft? 
Komt allen! Neem familie, kinderen en 
vrienden mee.
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bedrijven die in het afgelopen jaar gelden en 
vrijetijd beschikbaar stelden om ons mortu-
arium up-to-date te maken.

Parochiekerncommissie

KOSTERSGROEP

Voorafgaand aan de Willibrordviering op 
zondag 6 november werden twee kosters 
aan onze kostergroep toegevoegd: Maria 
Bornhijm en John Vermue ontvingen uit han-
den van pastoor Van Hees het insigne dat 
hen tekent als koster van onze kerk.
In totaal beschikken we nu over vier kosters, 
die gezamenlijk alle diensten en vieringen in 
onze kerk voor hun rekening willen nemen. 

WILLIBRORDPLAQUETTE
Het is een goede gewoonte om aan het eind 
van de viering op Willibrordzondag vrijwilli-
gers in het denkbeeldige zonnetje te zetten, 
middels de uitreiking van de zogenaamde 
Willibrordplaquette.
Dit jaar was het voor de kerncommissie 
een extra hachelijke klus, omdat achter de 
schermen gewerkt moest worden. Beide te 
huldigen vrijwilligers mochten vooraf niets 
merken, omdat wellicht de mogelijkheid 
bestond dat ze verstek lieten gaan. 
Bertus Verdonk werd – geheel tegen zijn 
wil in – in het openbaar bedankt voor zijn 
vele blijken van vrijwilligerswerk: collectant, 

tot op heden iedere dag het rozenkrans-
gebed in de kerk gebeden. Daarmee ben 
ik opgegroeid en hoe ouder je wordt hoe 
bewuster je daaraan mee doet. Bidden tot 
Maria geeft me veel vertrouwen, steun en 
voldoening.
Toen ik 18 jaar was nam ik deel aan de 
pelgrimstocht naar Czestachowa. Dit is 
de grootste pelgrimsplaats van de Zwarte 
Madonna in Polen. Dit heb ik drie maal 
mogen doen. (..) De band tussen mij en 
Maria is door deze ervaring alleen maar 
groter geworden en intenser. Een ding weet 
ik zeker dat het mij heeft gevormd tot wie 
ik ben op de dag van nu. Of het nu tijdens 
school, vakantie of werk is, Maria geeft mij 
het gevoel dat je niet alleen staat, zij is de 
troosteres in moeilijke tijden of situaties.
‘Heilige Maria bedankt voor je aanwezig-
heid, bedankt voor de kracht,  =die ik 
iedere dag van je mag ontvangen, dankzij 
jou ben ik een heel sterke vrouw geworden, 
die iedere dag probeert, telkens opnieuw, 
vreugde en geluk uit te stralen naar ieder-
een om mij heen”.
Dank je wel Sjaak, dank je wel Marzenka,

Jeanine Heezemans

ALLERZIELEN
Dankbaar zien we terug op de Allerzielen-
dienst die op woensdag 2 november werd 
gehouden in onze kerk. Veel nabestaanden 
woonden de viering bij, die geleid werd door 
pastor Jeanine Heezemans, begeleid door 
leden van de liturgische werkgroep.  
Bewust werd stilgestaan bij de overledenen 
van het afgelopen jaar; een lichtpuntje tij-
dens de dienst en een witte roos voor de 
nabestaanden, die in groten getalen waren 
samengekomen. Na afloop gingen de mees-
ten naar het kerkhof, terwijl anderen in de 
kerk achterbleven om het herdenkingskruis-
je op te halen.
De weergoden waren ons niet goed gezind, 
maar ruim honderd gedachtenislichten wer-
den toch tussen de buien door op de graven 
geplaatst, of meegenomen om later ontsto-
ken te worden.
Het kerkhof was – als vanouds- keurig in 
orde gebracht door onze kerkhofwerkgroep, 
waarvoor alle dank.
Extra dankbaar zijn we voor de medewerking 
van uitvaartonderneming Van der Hooft, die 
de gedachteniskaartjes beschikbaar stelde. 
Ook voetbalvereniging ‘de Patrijzen’ droegen 
letterlijk lichtpuntjes bij door de veldverlich-
ting royaal te laten branden. Nieuw was de 
bijdrage van Hoondert- Groep die spontaan 
extra verlichting aanbood, zodat iedereen 
veilig de graven op het grote kerkhof konden 
bezoeken. 
Tot slot bedanken we particulieren en 

voorganger of leden van de liturgische 
werkgroep, maar twee getuigenissen van 
parochianen over wat Maria in hun leven 
betekent. Inspirerende en ontroerende 
verhalen die vertellen over geloof en ver-
trouwen, over kracht ontvangen en stil 
worden bij Maria. Hier volgen enkele 
gedachten van de twee mensen, Sjaak 
Priem en Marzenka Vermue, die dit jaar 
hun ervaringen en hun geloof in Maria met 
ons deelden. 
Sjaak Priem vertelt “Enkele dagen voor zijn 
overlijden bezocht ik mijn oom, broeder 
Fredericus, in het ziekenhuis. Op zijn kastje 
naast zijn bed lag een boekje wat hij mee-
nam als hij naar Lourdes ging. Dit boekje 
is zeker  40 jaar oud er lag een blaadje in 
met een gebed. Dit gebed bad hij dagelijks. 
‘Moeder Maria, eens hebt gij de wereld 
Jezus gegeven als verlosser.
Toon ook mij vandaag de weg naar Hem. 
Schenk mij iets van Uw geloof in donkere 
dagen, iets van uw vreugde om hetgeen 
God voor ons doet. Maria, help mij na te 
volgen zoals gij hebt gedaan in eenvoud en 
dienstbaarheid. Amen.’
Toen ik 16 jaar werd, gaat Sjaak Priem 
verder, kreeg ik van hem een ketting met 
Maria medailles. Ik ben nu 70 jaar en deze 
ketting heb ik sinds mijn 16 jaar dagelijks 
gedragen. Hij geeft mij het gevoel dat Maria 
bij mij is en voor mij zorgt.
Er is altijd iemand die voor je zorgt. Als je 
eigen moeder er niet meer is weet dan dat 
er een hemelse moeder is.” (..)
Marzenka Vermue-Kijek vertelt “ik ben 
opgegroeid in een katholiek gezin in Polen.
De maand mei stond en staat nog steeds 
tot op de dag van vandaag in het teken 
van Maria. iedere avond wordt in de 
kerk de litanie van de heilige maagd van 
Loreto gezongen. In oktober wordt ook 

Zwarte Madonna in Czestachowa
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Uitvaartzorg
Van der Hooft  

 Schoorkenszandweg 8b, 4431 NC  
‘s-Gravenpolder T: 0113 311517 

E: info@vanderhooftuitvaartzorg.nl 
W: www.vanderhooftuitvaartzorg.nl 

Ervaren, vertrouwd
en betrokken

Monuta Richard Ensing
Kantooradres (op afspraak)
Fluitekruidstraat 8, 4461 MH  Goes
T:  0113-783 993 E:  rensing@monuta.nl
I:  www.monutarichardensing.nl

Wij zijn er voor u. 
Voor, tijdens en  
na de uitvaart.

Richard Ensing

Monuta Richard Ensing
Kantooradres (op afspraak)
Fluitekruidstraat 8, 4461 MH  Goes
T:  0113-783 993 E:  rensing@monuta.nl
I:  www.monutarichardensing.nl

Wij zijn er voor u. 
Voor, tijdens en  
na de uitvaart.

Richard Ensing

Monuta Richard Ensing
Kantooradres (op afspraak)
Fluitekruidstraat 8, 4461 MH  Goes
T:  0113-783 993 E:  rensing@monuta.nl
I:  www.monutarichardensing.nl

Wij zijn er voor u. 
Voor, tijdens en  
na de uitvaart.

Richard Ensing

Monuta Richard Ensing
Kantooradres (op afspraak)
Fluitekruidstraat 8, 4461 MH  Goes
T:  0113-783 993 E:  rensing@monuta.nl
I:  www.monutarichardensing.nl

Wij zijn er voor u. 
Voor, tijdens en  
na de uitvaart.

Richard Ensing

Naast de aanwezigheid van stoelen op 
diverse plaatsen in de kerk, is op verzoek 
van kerkgangers ook de mogelijkheid 
geschapen om kussentjes te verstrekken, 
die enig extra ruggensteun of gemak kunnen 
geven. Neem gerust zo’n kussentje mee naar 
uw plaats en leg het na afloop weer gewoon 
terug bij de ingang.

PAROCHIEBIJDRAGE 2016
Over een aantal weken sluiten we de kas-
boeken en maken we de kerkbalans van 
2016 op. Tot op heden mogen we zeker niet 
ontevreden zijn en denken we het zelfde 
bedrag te behalen als 2015, of misschien 
zelfs iets meer?
Een aantal parochianen is gewend om op 
het eind van het jaar hun bijdrage pas over 
te maken; soms in combinatie van twee 
opeenvolgende jaren. Uiteraard kan dat!
Belangrijk is te weten wie wat doneert, dus 
vermeld altijd uw naam en postcode, want 
bij bankoverschrijvingen wordt dit niet auto-
matisch weergegeven. Het banknummer en 
te naamstelling vindt u in het kopje van onze 
kernrubriek.
Zij die gebruik willen maken van de belas-
tingaftrek-formulieren kunnen altijd deze 
papieren opvragen. Een telefoontje of mail-
tje doet wonderen, want kerk en uzelf varen 
er wel bij!

MAILADRESSEN 
Iedereen moet met zijn tijd meegaan…dus 
ook onze kerk. In onze ledenadministratie 
zitten veel naam-adres- woonplaats-gege-
vens,  maar bijna geen mailadressen. Dit 

manco willen we snel 
oplossen, als u ons 
daarbij helpen wilt.
Hoe? Stuur gewoon een 
mailtje met uw naam-
adres en postcode naar 

info@rksheerenhoek.nl en wij zetten uw naam 
in ons bestand. Uiteraard gebruiken wij uw 
gegevens enkel voor kerkzaken en geven wij 
deze gegevens niet aan derden door.

ROND DE KERK DIGITAAL
Wekelijks verschijnt ons eigen kerkblad met 
misintenties, achtergronden en wetens-
waardigheden van de week. Kerkgangers 
en gebruikers van kerkradio en KerkTV 

drager bij uitvaarten en trouw kerkbezoeker.
Richard Gielens werd volledig verrast, omdat 
hij als secretaris van de kern meestal goed 
op de hoogte wil zijn van hetgeen er zich 
afspeelt. Nu had men bewust alles ach-
terom zijn rug geregeld. 
Een welgemeend applaus en een boeket 
bloemen onderstreepten de dankbaarheid 
voor beiden.

ADVENTSBIJEENKOMSTEN: 
ADVENTSTIJD: IN STILTE BIDDEN 
In overleg met pastor Jeanine Heezemans 
is een plan opgevat om meer aandacht te 
besteden aan de komende Adventstijd. Elke 
vrijdagmiddag in de Advent om 15.00 uur 
komen we een klein halfuurtje samen bij 
het H. Hartbeeld achter in de kerk om ons 
in stilte en gebed voor te bereiden op het 
kerstfeest. 
Naast bekende gebeden en verhalen uit de 
bijbel is er ook ruimte om uw eigen gebed 
uit te spreken. Welkom.  

Maria Bornhijm

PEPERNOTENVIERING
Aanstaande zondag, 4 december, Tweede 
Adventszondag mag het kinderkoor ‘Espe-
ranto’ weer na hun zang tijdens de viering 
hun ‘pepernoten’ verdienen (bijdrage voor 
een jaarlijks uitje). Hopelijk kunt u via de 
speciale collecte deze muzikale bijdrage 
waarderen.
De overige zondagen staan in het teken van 
de Adventsactie en worden ook van harte 
aanbevolen via de speciale collectebus.

KERKBANKEN
In onze kerk staan – sinds mensenheuge-
nis- kerkbanken. Het is echter een publiek 
geheim dat het zitcomfort van deze banken 
niet optimaal is. Vervanging is echter niet 
aan de orde, omdat ze bij het interieur 
horen. 
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iedereen is welkom!
OUDEJAARSVIERING/ NIEUWJAAR
Traditiegetrouw komen we op Oudjaars-
avond samen om 19 uur om God te danken 
voor het afgelopen jaar via samenzang en 
gebed. Fanfare Sint Caecilia is uiteraard van 
de partij om hun muzikale bijdrage te leve-
ren. Voorganger die avond is diaken Egbert 
Bornhijm.
Op zondag 1 januari is er GEEN viering in 
onze kerk; vandaar dat wij u uitnodigen op 
zaterdagavond 31 december.
De eerste viering in  het nieuwe jaar is zon-
dag 8 januari om 9 uur. Op het eind blikken 
we terug en kijken we vooruit via een toe-
spraak. Uiteraard is er koffiehoek, maar die 
laten we vloeiend overlopen in een drankje 
& hapjeshoek.

OECUMENISCHE VIERING
Op zondag 15 januari komen PKN-gemeen-
te Borsele en parochiekern ’s-Heerenhoek 
samen in onze kerk. Voorafgaand aan de 
viering van 10.45 uur is er gelegenheid om 
koffie te drinken, vanaf 10.00 uur. Voorgan-
gers zijn: dominee Nel Roggeband en pastor 

Tom Brooijmans.

OPGAVE COMMUNICANTEN EN 
VORMELINGEN
Komend jaar starten we weer met de voor-
bereidingen van de eerste communicanten 
en vormelingen in onze kern. Via school zul-
len de kinderen van groep 4 informatie ont-
vangen, waarna ze zich kunnen aanmelden 
tot 15 januari. 
Leerlingen enkel uit groep 8 kunnen zich ook 
aanmelden tot die datum; ook hiervoor zal 
een speciale folder worden samengesteld, 
waarin uitleg wordt gedaan, waarom enkel 
deze groep leerlingen in aanmerking komt.
Kinderen uit andere dorpen, die onder de 
kern ’s-Heerenhoek vallen (Nieuwdorp, 
Borssele) kunnen uiteraard ook deelnemen, 
als zij het sacrament van de doop hebben 
ontvangen, of bereid zijn dat sacrament nog 
te willen ontvangen.
Info: secretariaat parochiekern 
’s-Heerenhoek: info@rksheerenhoek.nl

daarvoor bestemde doos achterin de kerk. 
Dit kan in het weekend van 11 en 12 
december of op 17 en 18 december, voor of 
na de vieringen. Tevens is er  vanaf maandag 
5 december tot en met 20 december  ook 
een inzamelpunt in het Theresiahof. Daar 
kan men overdag terecht. Indien u het zelf 
niet kan inleveren, is een berichtje naar een 
van de leden van de Caritas voldoende om 
het te laten komen ophalen. 
Hier de lijst waar behoefte aan is: Pasta 
(macaroni, rijst), tomatenpuree, jam, cho-
copasta (zoet), suiker, bloem (bakmeel), 
olie, olijfolie, melk, chocolademelk, yoghurt 
(ook Griekse), margarine, aardappels, fruit, 
frisdrank, koekjes, waspoeder, zeep, afwas-
middel, eieren, kaas, thee (zakjes), haar-
shampoo en douchefris, tandpasta, tanden-
borstel, kaarsje of kandelaar / kaarslicht in 
houder, handdoek, vuilniszakken.
Wellicht krijgt u een kerstpakket die u liever 
aan een goed doel besteed? Dat kan,  lever 
het op de daarvoor bestemde plaatsen in. 
Alvast bedankt voor uw medewerking!

VACATURE CARITAS-KERNGROEP 

‘S-HEERENHOEK

Vind je het leuk om vrijwilligerswerk te 

verrichten in een betrokken werkgroep, 

laat het één van de caritasleden 

weten. Je kan contact opnemen voor 

meer informatie met Kees Rentmees-

ter, Debby Elstgeest, Margreet Rent-

meester of Ilona Vermue.

SCHOOL & KERST
Kerstmis wordt niet alleen in de kerk gevierd. 
Ook op onze Don Boscoschool staan ze stil 
bij dit hoogfeest van de geboorte van Jezus. 
Direct na Sinterklaas lenen we een van onze 
kerstgroepen uit aan school, zodat zij de hal 
ermee kunnen aankleden.
Vlak voor de kerstvakantie ( die dit jaar laat 
start) organiseert school een kerstviering, 
waarbij onze kerk altijd betrokken wordt. Dit 
jaar kiest men voor een andere opzet, maar 
hierover doet de school via hun nieuwsbrief 
mededelingen. 
Nieuw is het bezoek aan de kerststal van 
onze kerk. Leerlingen van de onderbouw 
worden uitgenodigd vlak voor kerst de beel-
dengroep te bezoeken. 

KERSTSTALBEZOEK 
Tweede Kerstdag, 26 december, is onze 
kerk weer open tussen 13.00 en 16.30 uur; 

weten niet beter, want zij krijgen het blad 
gratis thuis bezorgd. Als u uw mailgege-
vens doorzendt, kunt u aangeven of u het 
weekblad gratis digitaal wilt ontvangen. Elke 
zaterdag zit het dan in uw mailbox.

MISBOEKJES
Als kritiek gegeven wordt, kun je daar je 
neus over ophalen of het zien als positieve, 
opbouwende opmerkingen.
De laatste maanden wordt er geklaagd over 
een tekort aan misboekjes in de kerk. We 
leggen er wekelijks ruim 100 klaar, maar 
soms is dat te weinig. Bij bijzondere vierin-
gen bestellen we bewust aantallen bij, maar 
bij de gewone vieringen kan dit niet; je moet 
een vast jaarquotum afnemen.
We proberen nu onderscheid te maken tus-
sen kerkboekjes voor kerkradio & TV gebrui-
kers en aanwezige kerkgangers. Hopelijk lost 
het probleem zich dan snel op. Natuurlijk 
vinden we het fijn als de voorraad weke-
lijks ‘op’ is, maar dat is meer droom dan 
werkelijkheid.

CARITASACTIES
Rond de feestdagen in de maand december 
wil  de Caritas weer wat extra's doen voor 
medeparochianen die een steuntje in de 
rug kunnen gebruiken. Dit willen we doen 
in de vorm van een boodschappenpakket. 
Na het grote succes van vorig jaar willen 
we ook dit jaar weer boodschappen laten 
inzamelen. Daarom vragen we hierbij de 
hulp van u.  Het is goed om te beseffen dat 
niet iedereen het even goed heeft en hier 
even stil bij te staan. Het is de bedoeling 
dat u vanuit onderstaande lijst een artikel 
(of meerdere) koopt en deze inlevert in de 
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zaak. Hoewel daar nauwelijks tijd voor was 
had ze toch nog tijd voor vrijwilligerswerk, 
voor de tennis en voor de kerk. Ad was een 
gelovige, integere en goede vrouw, met altijd 
belangstelling voor anderen. We zullen haar 
missen.   

Op 12 november is overleden Betsie Priem, 
weduwe van Rinus Geus, op de leeftijd van 
71 jaar. Zij groeide op als middelste in een 
gezin van 7 kinderen. Al op haar 14e over-
leed haar vader, wat een grote impact op 
haar had. In 1969 trouwde Betsie met Rinus 
met wie zij drie kinderen kreeg. Eind jaren 
’80 openbaarde zich haar ziekte, waardoor 
ze steeds meer moest inleveren en zelfs in 
een rolstoel belandde wat ze erg moeilijk 
vond. Ze genoot van haar gezin en klein-
kinderen zoveel ze kon. In 2008 overleed 
haar man en kreeg ze steeds meer zorg van 
buitenaf. Ze ging echter steeds verder ach-
teruit maar bleef desondanks haar kinderen 
beschermen tegen alle zorgen. We wensen 
haar de rust toe die ze heeft verdiend.  

Op 15 november is overleden Job Koens, 
weduwnaar van Adriana van der Straaten, 
eerder gehuwd geweest met Jobina van 
Zunderen, op de leeftijd van 88 jaar. Bijna 
heel zijn leven heeft Job in Heinkenszand 
gewoond. Hij moest voor 2 jaar voor zijn 
dienstplicht naar Nederlands Indië dat heeft 
veel indruk op hem gemaakt. Hij werkte 
als gediplomeerd smid en later ging hij bij 
Cappon werken. Zijn grote hobby was vrij-
williger zijn bij de brandweer. Begin jaren 
zestig trouwde hij met Jo, die echter al in 
1969 overleed. Zij hadden geen kinderen. 
Dit veranderde voor Job toen hij in 1975 
trouwde met Jeanne en in een klap vader 
en opa werd. Een rol die hij zeer goed en 
met veel plezier vervulde. Na het overlijden 
van Jeanne in 2010 pakte hij de draad weer 
heel goed op en ging verder met zijn leven. 
De laatste jaren werd zijn wereldje een stuk 
kleiner doordat zijn gehoor en gezichtsver-
mogen sterk achteruit gingen. Job was een 
trouw lid van de kerk en een gelovig man. 
Hij is in alle rust, zonder veel pijn en voor-
zien van het sacrament der zieken van ons 
heengegaan.

OVERLEDEN 1 NOVEMBER 2015 TOT  
1 NOVEMBER 2016 

27-11-2015 
Magdalena Rijk-de Jonge 94 jaar
23-12-2015 
Cornelia Johanna Vermeulen-
van den Dries 80 jaar
24-01-2016 
Maria Johanna Grim 88 jaar
06-02-2016 

Schouwen-Duiveland 
Wilgenstraat 12

4307 DA Oosterland
 0111 402 000

(dag en nacht bereikbaar)

www.uitvaartdevlieger.nl
info@uitvaartdevlieger.nl

Dag en nacht bereikbaar op:

(0111) 45 07 17
www.uitvaartsd.nl

Voor een zorgzame begeleiding 

Nieuwe rijksweg | 49 ’s-Heer Arendskerke 
tel. 0113 270960 | www.terlucht.nl

 Uw specialist in rouwbloemen

Spreekuur in de pastorie:
Voor vragen over doopsel, huwelijk of anderszins 
kunt u iedere donderdag van 10.00 uur tot 11.00 uur 
terecht in de pastorie, Kerkdreef 4, tel. 561216.
Spoedzaken: 
561756 of 06-53165677 (Sjaak Priem)
Correspondentieadres Parochiekernbestuur:
Kerkdreef 4, 4451 AD Heinkenszand, 
e-mail: administratie@blasius.nl
website: www.blasius.nl
Financiële gegevens:
Rabobank: NL29 RABO 0128502126,  
Pater Damiaanparochie kern Heinkenszand
ING: 286055, Parochiekern Heinkenszand
Doopcontactpersoon:
Karin Oudmaijer, 0113-567270 
e-mail: oudmaijer2@zeelandnet.nl
Inleveren kopij Parochienieuws:
e-mail: addienelen@zeelandnet.nl
Addie Nelen, Stationsweg 30 Heinkenszand

PAROCHIEKERN 

HEINKENSZAND

H. BLASIUSKERK

LIEF EN LEED 

Overleden:
Op 6 oktober is overleden Nellie de Pundert, 
weduwe van Martien Simonse, op de leef-
tijd van 90 jaar. Geboren in een gezin met 
9 kinderen was het altijd gezellig, maar na 
het na het vroege overlijden van haar moe-
der moest zij het gezin draaiende houden, 
waardoor haar huwelijk met Martien moest 
worden uitgesteld. Ze kregen 5 kinderen, 
een mooie tijd, totdat de jongste een ernstig 
ongeluk kreeg, wat een zware wissel trok op 
hun levensgeluk. Martien overleed al toen 
hij 61 jaar was en dat was een harde slag. 
Ze stond er alleen voor maar pakte haar 
hobby bridgen weer op en ging vrijwilligers-
werk doen in de Kraayert. Haar kinderen en 
kleinkinderen waren een rijk bezit. Toen haar 
gedachten haar in de steek lieten verloor ze 
steeds meer aan zelfstandigheid. Het ging 
steeds achteruit en de laatste maanden was 
ze aan bed gekluisterd. Ze is vredig ingesla-
pen; het is goed zo.

Op 10 oktober is overleden Ad Hoek van 
Dijke, echtgenote van Rinus de Jonge, op de 
leeftijd van 82 jaar. Ad heeft een fijne jeugd 
gehad en was lange tijd enig kind, totdat zij 
op haar 17e nog een broertje kreeg. Op de 
mulo kreeg ze vriendschap aan Rinus, met 
wie ze trouwde en dat net niet mocht bekro-
nen met hun 60-jarig huwelijksjubileum. 
Ze vormden samen een eenheid, kregen 
drie kinderen en bouwden inpassant vanuit 
het niets een prachtige zaak op. Zij heeft 
daarin altijd hard gewerkt, niet alleen prak-
tisch maar ook aan de ontwikkeling van de 
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PAROCHIEKERN 

KWADENDAMME

H. BONIFACIUSKERK

-  Secretariaat is gevestigd in het parochiehuis: 
 J. Frisostraat 5, 4434 AC Kwadendamme.
-  Op dinsdag- en vrijdagmorgen is er iemand van 

of namens de parochiekerncommissie aanwezig 
tussen 9.00 – 12.00 uur.

- Telefonisch bereikbaar: 0113-649219 of 649605.
- Website: www.kerk-kwadendame.nl
- E-mail: h.bonifacius@hetnet.nl
Bankzaken:
-  ING: NL42INGB0000394345 
 Parochiekern Kwadendamme
-  Rabo: NL10 RABO 0346034183 
 Pater Damiaanparochie kern Kwadendamme
Vieringen:
- Iedere vrijdagmorgen 09.00 uur
-  Iedere 1e vrijdagmorgen na de viering koffie-

drinken in het parochiehuis
- Alle zondagen: 10.45 uur 
-  In principe ieder 3e zondag van de maand kin-

dernevendienst voor kinderen van de basis-
school vanaf 4 jaar.

-  Intenties en andere mededelingen worden 
afgedrukt in “de Bonifaciusbode’. Dit blad ligt 
achter in de kerk en kunt u gratis meenemen.

Doopcontactpersoon:
 Marga v.d. Plasse, 0113-649605.
Inleveren kopij Parochienieuws:
 e-mail: hansdevos@zeelandnet.nl
 Hans de Vos, Siguitsedijk 29,
 4434 NB Kwadendamme, 0113-649993.

LIEF EN LEED

Gedoopt
Swen Dingenus Hubertus, zoon van Pascal 
Beulens en Patricia Peeters,
gedoopt op zondag 9 oktober 2016.

Guus Joas Maric, zoon van Gert van de 
Plasse en Lindy Priester,
gedoopt op zondag 9 oktober 2016.

Jilles Andreas Hubertus, zoon van Walter 
Bek en Femke Ars,
gedoopt op zondag 30 oktober 2016.

GEEF DE PEN DOOR (11)

Ik kreeg de pen door van Elly Kerkman. Maar 
wat moest ik schrijven? Dan maar over vroe-
ger. Ik ben geboren in Wolphaartsdijk op een 
boerderij en opgegroeid in een gezin met 

Zij hebben immers hun bestuurstaak neer 
gelegd per 31 december. Zonder uitzicht 
op een nieuw bestuur. Dat is wel jammer. 
Daarom  dacht ik het Parochienieuws wordt 
bij veel mensen thuis bezorgd die toch nog 
binding hebben met onze gemeenschap. 
Daarom mijn poging! Zouden er nu echt 
niet 3  mannen en/of vrouwen spontaan op 
staan om de KBO in stand te helpen hou-
den. Ik wil best de mensen aan huis bezoe-
ken om tekst en uitleg te geven over de gang 
van zaken. Denk daarom niet meteen: "Dat 
is niks voor mij". Probeer eens te denken: 
"Waarom eigenlijk niets voor mij". 
Voor mensen van 80 jaar en ouder is het wel 
een zware dobber. Maar er zijn genoeg leden 
en zeker ook niet/leden van 60 – 80 jaar. En 
niemand wil toch op zijn geweten hebben, 
dat een KBO van 130 leden, en nog wel van 
Heinkenszand, straks ter ziele gaat omdat 
er geen 3 personen te vinden zijn die willen 
helpen de kar te trekken.
Geen leuk verhaal voor het laatste nummer 
van PN in 2016. Hopelijk kan ik in het eerste 
nummer van 2017 al vrolijkere berichten de 
ether insturen. En lees goed: Mannen en/
of vrouwen uit Heinkenszand moeten toch 
in staat zijn dit probleem op te helpen los-
sen. Mijn telefoonnr. is nog steeds 568004. 
Maak voor mij dit jaar nog even goed!

Voorz. secr. penningmeester KBO Heinkens-
zand. Mina van 't Westeinde - v.d. Dries

OPBRENGST COLLECTES

specificatie collectes 2 t/m 
23 oktober 2016  
 
collectes eigen kerk €  465,10

bijzondere collectes  
uitvaart   €  123,15
uitvaart   €  521,41
collecte Damiaan weekend  €  108,15
  
CARITAS collectes (afzonderlijke stortingen) 
1 en 2 oktober 
(Caritas in eigen parochie) €  88,46
22 en 23 oktober 
(Regionaal project)  €  95,15
totaal Caritas €  183,61

Agatha Heilig-Koopman 91 jaar
17-02-2016 
René Courtin 55 jaar
26-02-2016
Johanna Maria Wesdorp-Boeijen 99 jaar
15-05-2016
Nel Vermuë-Coremans 67 jaar
05-06-2016
Cornelis Boonman 83 jaar
02-07-2016 
Jo Priem-Raas 85 jaar
17-09-2016 
Pieter Adrianus Rijk 90 jaar
06-10-2016 
Petronella Cornelia Simonse-
de Pundert 90 jaar
10-10-2016 
Adriana de Jonge-Hoek van Dijke 82 jaar

BIJZONDERE VIERINGEN

23 December
Christmas Carols door Musica Cordis.
Tijdstip: 20.00u. Plaats: RK H. Blasiuskerk 
te Heinkenszand

24 december
Op kerstavond om 19.00 uur is er weer een 
viering speciaal voor de kinderen. Het kerst-
verhaal wordt uitgebeeld door de kinderen 
van de Jan van Schengenschool en daarna 
volgt er een korte viering. Young Spirit o.l.v. 
juf Eliane zorgt voor de begeleiding. We 
hopen dat het weer een fijne viering wordt.

26 december
Voor de 28e keer wordt het kerstverhaal 
uitgebeeld door diverse vrijwilligers. Er zijn 
weer echte schapen, herders, engeltjes, 
koningen, Maria, Jozef en een kindje en 
natuurlijk de os en de ezel. Na afloop van 
het verhaal mag iedereen naar de kerststal 
komen om de mensen en dieren te bekij-
ken. En bij het uitgaan van de kerk krijgen 
de kinderen nog een kleine attentie mee 
naar huis. Aanvang 11.00 uur

KBO Heinkenszand 
Ik ben net thuis van onze laatste bestuurs-
vergadering van de KBO:de laatste 
bestuursvergadering in 2016 waarbij voor 
de bestuursleden, Rinus Boudens en Ali 
Rijk-Bruins hun taak binnen de KBO erop zit. 
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waxinelichtjes in de door iedereen opge-
spaarde glazen potten, en na de avond-
viering de dierbaren op het kerkhof met 
onze gebeden en de vele lichtjes te omrin-
gen. Helaas is dat niet gelukt omdat het 
stroomde van de regen. Maar in een goed 
bezette Allerzielenviering, die erg indruk-
wekkend was, herdachten we speciaal de 
overledenen vanaf Allerzielen vorig jaar; 
en alle andere overleden mensen die ons 
dierbaar zijn geweest. Het noemen van de 
namen, de onuitgesproken namen die in 
ons hart leven, alle woorden, gebeden en 
de liederen: dit alles maakte het tot een 
viering die warmte uitstraalde. “Dat er 
troost en licht mag zijn” werd er gezongen, 
en dat was er zeker in deze kerkdienst. Na 
de viering was het niet mogelijk naar het 
kerkhof te gaan omdat de regen met bak-
ken uit de lucht kwam; de afsluiting werd 
daarom achter in de kerk gehouden en 
ook hier was saamhorigheid met de hele 
gemeenschap voelbaar.

Corrie Franse

KERSTMIS EN KINDERNEVENDIENST
Met de kinderen van de nevendienst vieren 
we Kerstmis. Op de derde zondag van de 
Advent komen we samen en bereiden we 
ons voor, en op Eerste Kerstdag mogen we 
weer genieten van de oude verhalen en de 
mooie lichtjes. Natuurlijk ontbreken ook 
de beschuiten met muisjes niet. We hopen 
dat veel jongens en meisjes enthousiast 
aansluiten. Met velen kunnen we echt mooi 
Kerstmis vieren.

KERSTKOFFIECONCERT 
Op zondag 11 december bent u na de 
viering van harte welkom bij het kerstkof-
fieconcert van onze plaatselijke fanfare 
Con Affezzione in dorpshuis De Burcht. De 
muzikanten brengen vele bekende kerstlie-
deren ten gehore. Zo gaan we in een goede 
sfeer op weg naar Kerstmis.

KERSTBIJEENKOMST KBO
De KBO organiseert op zaterdag 17 
december haar jaarlijkse kerstbijeenkomst 
in dorpshuis De Burcht.
Zoals gebruikelijk wordt begonnen met 
een sfeervolle kerstdienst. Daarna volgt 
een maaltijd, en de middaguurtjes worden 
gevuld met een stukje entertainment. Het 
programma begint om 11.00 uur.

Parochiekerncommissie

KERSTCOLLECTES VOOR 
AVONDSCHOOL
Beste parochianen, zoals te doen gebrui-
kelijk besteden we de beide kerstcollectes 
– in de kerstnacht en op Eerste Kerstdag 
- aan een goed doel. Hiervan zijn er inmid-
dels erg veel, en de keuze wordt dan ook 
ieder jaar moeilijker. Maar wij hebben een 
goede relatie opgebouwd met pater Jan 
Beekman in Burkina Faso, en in Burkina 
Faso is de subsidie op de projecten van 
pater Jan stopgezet. Wij zijn van menig dat 
de projecten van Jan goed worden opge-
zet, het zijn kleinschalige projecten die te 
overzien zijn. En de gelden komen altijd 
daar waar ze nodig zijn, waar we er zeker 
van zijn dat het goed  terecht komt. We 
hebben daarom besloten om de kerstcol-
lectes te besteden aan de avondschool van 
Stichting Nabasnoogo onder leiding van 
pater Jan en Pierre Sawadogo. Dit is een 
mooi project, waarbij we kunnen helpen 
om een goede toekomst te geven aan jong 
volwassenen die nog een bestaan moeten 
opbouwen.
Leerlingen van deze avondschool krijgen 
een gedegen opleiding op theoretisch en 
praktisch gebied, zodat zij een beroep kun-
nen leren om later een zelfstandig bestaan 
te kunnen opbouwen. Vaak zijn het kin-
deren waarvan de ouders geen financiële 
middelen hebben om goed onderwijs voor 
hun kinderen te betalen. Ook aan wees-
kinderen, die elders worden opgevangen, 
wordt een opleiding gegeven. Dat dit pro-
ject succesvol is, hebben we al mogen 
ervaren. Door onze support heeft een 
intelligente leerling een opleiding kunnen 
volgen tot landbouwingenieur, en hij heeft 
nu een goede baan. Ook is hij verbonden 
aan de avondschool, om de leerlingen zelf 
onderwijs te kunnen geven. 

Hopelijk mogen we een mooi bedrag aan 
pater Jan overmaken. Wellicht kunnen we 
dit in de vastentijd wederom doen; vanuit 
de parochie en Caritas wordt dit project 
van harte ondersteund.

Theo Audenaerd, Caritaskerncommissie

twaalf kinderen. We woonden tussen niet-
katholieke mensen; we gingen naar Lewe-
dorp (6,5 km lopen)  naar school en naar 
de kerk omdat dat wel katholiek was. In de 
schooltijd gingen we iedere morgen om half 
zeven van huis, want om half acht was eerst 
de mis. Je mocht niet eten vóór de mis, dus 
moest er een flinke tas met brood mee - ook 
voor de middagpauze moest er brood mee - 
en we waren met z’n vijven die daar gebruik 
van maakten. Drinken deden we de hele dag 
niet, en om vier uur waren we weer thuis. ‘s 
Zondags ging de ene helft naar de vroegmis 
om half acht en de andere leden van het 
gezin gingen om tien uur, die moesten mel-
ken en de dieren verzorgen. En dan om één 
uur naar het lof. In 1961 ben ik getrouwd 
met Huub Jasperse en zijn we in Kwaden-
damme komen wonen op de boerderij. En 
in 1994 zijn we naar het dorp verhuisd en is 
onze zoon op de boerderij gekomen.
Maar wat is er veel veranderd! Het lof ken-
nen we niet meer, ook de tweede mis op 
zondag en de zaterdagavondmis zijn er niet 
meer. Maar ondanks de veranderingen is er 
veel moois bij gekomen. De carnavalsmis, 
Hubertusviering, Poolse mis en de Proces-
sie, die worden allemaal goed bezocht. En 
de samenwerking met anders gelovenden 
vind ik heel mooi, daar moeten we - denk 
ik - toch naar toe. Als we daar allemaal aan 
meewerken, dan komt het wel goed. De pen 
geef ik door aan Maja Goudswaard.

Jopie Jasperse

VOOR WIE STEEK JIJ  
EEN KAARSJE OP?
Op 2 november was het Allerzielen, de 
dag waarop we onze overleden dierbaren 
herdenken. We bidden, we zijn stil en we 
denken aan de mensen die we missen. Ook 
steken we een kaarsje op; dat geeft troost 
omdat we weten dat licht staat voor eeuwig 
licht, Gods licht. Enkele dagen voor Allerzie-
len werd er huis aan huis in Kwadendamme 
een waxinelichtje bezorgd met een uitnodi-
ging erbij dit te komen aansteken in de kerk, 
om zodoende extra aandacht te geven aan 
iemand die men mist.
Al liep het niet gelijk storm, toch werd hier 
volop gebruik van gemaakt. Er werd niet 
alleen gerouwd voor de overledenen, maar 
ook voor andere vormen van rouw werd er 
een kaarsje opgestoken. In de kerk was het 
een sfeervol en uitnodigend binnenkomen 
met prachtige bloemstukken en rustige ach-
tergrondmuziek. Juist omdat dit verspreid 
over de hele dag kon, was het voor iedereen 
prettig om heel even alleen in deze ruimte 
te zijn en in stilte troost te vinden. 
De bedoel ing was om de begraaf-
plaats volop in het licht te zetten met 
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CARITAS 

In de maand december worden er door de 
Caritas kerststukjes bezorgd bij parochi-
anen, die een bepaalde leeftijd  hebben 
bereikt (80 jaar) en zieken, die er op dat 
moment zijn.
Parochianen die betrokken zijn bij de paro-
chie, niet alleen door kerkbezoek maar ook 
financieel (parochiebijdrage) komen hier-
voor in aanmerking.
Langs deze weg willen we alvast alle paro-
chianen een Zalig Kerstmis en een gelukkig 
Nieuwjaar toe wensen.

De Caritas

EERSTE KERSTDAG
Komen jullie 1e kerstdag ook weer gezellig 
naar de gezinsviering? Neem heel je familie 
mee. We beloven er weer een leuke viering 
van te maken. 

Het kinderpastoraat

EER VAN GODS HUIS
Na vele jaren heeft Els Verrijzer de groep 
verlaten. Heel veel dank voor je trouwe 
inzet, namens de groep en de parochie. 
Wij zijn op zoek naar nieuwe krachten, die 
ons 1 of 2 x per jaar zouden willen helpen. 
Neem dan contact op met onderstaand 
telefoonnummer.
Els nogmaals hartelijk bedankt, als waarde-
ring zal er een attentie bezorgd worden. 
Contactpersoon: Els Delhez
tel.0113-613347

PAROCHIEKERN 

LEWEDORP

H. ELIGIUSKERK

Correspondentieadres:
Burgemeester Lewestraat 11 
4456 AG Lewedorp (parochiezaal en secretariaat) 
e-mail: eligiuslwd@zeelandnet.nl
telefoon: 0113-613164 / 0113-581577
Financiële gegevens:
RABO: NL63 RABO 0128502096  
Pater Damiaanparochie kern Lewedorp
Spreekuur secretariaat:
Iedere eerste maandag van de maand van 19.00 uur 
tot 19.30 uur telefonisch spreekuur door 
mevr. C. Vreeke, tel. 0113-612694
Doopcontactpersoon:
Marleen van Stee tel. 06-51119128 
e-mail: marleen.vanstee@gmail.com
Kopijadres:
e-mail: bvklooster@zeelandnet.nl 
Tilly van Klooster, Roompotstraat 44, 
4456 BE Lewedorp, tel. 0113-613331
Ledenadministratie 
en parochiebladbezorging/adressering:
Bianca Kloosterman
e-mail: klooster@zeelandnet.nl
tel. 0113-613904

ALLERZIELENVIERING
Tijdens de kindernevendienst mochten de 
kinderen tekenen of opschrijven hoe zij 
denken dat de hemel eruit ziet. Het is leuk 
en mooi om te zien hoe de kinderen zich dit 
inbeelden.

SCHOENENDOOSACTIE
Aan de schoenendoosactie is goed gehoor 
gegeven. 16 kinderen kunnen blij gemaakt 
worden met een goed gevulde  schoenen-
doos. De schoenendozen gaan dit jaar naar: 
Siërra Leone, Togo, Pakistan, Roemenië en 
mogelijk naar vluchtelingen die langere tijd 
in een opvangkamp verblijven. 

SAMEN OP WEG NAAR KERST
Zondag 11 december houden de beide 
kerken van Lewedorp een gezamenlijke 
Adventsviering in de RK kerk. Ook is er kin-
dernevendienst en crèche.
Traditiegetrouw beginnen we om 10.00 uur 
met een kopje koffie en om 10.30 uur met 
de viering, voorgegaan door pastor Jeanine 
Heezemans. De viering wordt muzikaal 
opgeluisterd door het koor "De Vlis-singers". 
Er blijft nog voldoende ruimte voor samen-
zang van bekende liederen die passen in de 
adventstijd.U bent allen van harte uitgeno-
digd voor deze viering.

Werkgroep Oecumene

LIEF EN LEED

Overleden:
Op 27 oktober is in de Kraayert mevrouw 
Magdalena Peeters-Rijk overleden. De 
afscheidsdienst en crematie vond plaats op 
1 november te Middelburg.
Op 6 november is de heer Johannes Francis-
cus Buise overleden. De uitvaartdienst met 
aansluitend de begrafenis op ons kerkhof 
vond plaats op 11 november.

NIEUWJAARSRECEPTIE
Na de viering van 8 januari houden we 
onze traditionele nieuwjaarsreceptie. We 
zullen dan een gezamenlijke toost uitbren-
gen op het nieuwe jaar, en we doen dit 
achterin de kerk.

ZONDAG VAN DE EENHEID
Samen met de kerken van Hoedekens-
kerke, Nisse en ‘s Heer-Abtskerke vieren we 
op 15 januari, de zondag van de eenheid, 
wat ons samenbindt, namelijk het geloof 
in Jezus Christus. In een oecumenische 
relatie als deze, weten we ons gezegende 
mensen. Het is boeiend om van elkaar te 
leren en met elkaar op te trekken. In de  
loop der jaren hebben we een band met 
elkaar opgebouwd die we koesteren en 
door willen geven. Dit jaar zal de viering in 
onze kerk worden gehouden.

Parochiekerncommissie
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  PAROCHIEKERN   

OOST-ZUID-BEVELAND

Adres kerkgebouw
Correspondentieadres:
Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen-kerk 
Kerklaan 9, 4417 BD Hansweert
Telefoon 0113 381363
Financiële gegevens:
ING: NL56 INGB 0000103481,
Parochiekern Oost - Zuid Beveland
RABO: NL57 RABO 0334051606  
Pater Damiaanparochie kern O-Zuid Beveland
Contactpersonen:
Hansweert: J.C. Jansen, Mastgat 12, 
4417 CL Hansweert, Telefoon 0113-383070, 
E-mail: jcjansen@zeelandnet.nl
Yerseke: J. Rijk, Begonialaan 9, 
4401 HN Yerseke, Telefoon 0113-573469.
Doopcontactpersoon
Parochiecentrum, tel. 0113-218610
Kopijadres Oost-Zuid-Beveland:
Jeannet Kievit, Marconistraat 34,4416 DE  
Kruiningen, e-mail: aakievit@zeelandnet.nl 

RHETORICAGILDE  
“DE WIJNGAERDRANCKE” (DEEL 3)
Ditmaal iets over de diverse reglementen die 
zijn geschreven.
Er zijn in de loop der jaren vele reglemen-
ten opgesteld. Het eerste officiële boek, 
geschreven in 1595, omvatte maar liefst 
44 artikelen. Dit boek werd in 1804 her-
schreven en aangepast. Het omvatte nog 
steeds 42 artikelen. In het eerste artikel van 
het tweede boek werd omschreven dat er 
elk jaar op Nieuwjaarsdag, de dag van de 
besnijdenis van Jezus, een minnelijke verga-
dering zou worden gehouden. Vooraf diende 
men de Hoogmis te bezoeken. Men diende 
‘properlijk en manierlijk’ te kerke te gaan 
met spelende instrumenten en een paar 
rijkelijke toortsen die men voor den ‘Zoeten 
Naam Jezus’ presenteren zou. Men diende 
‘devotelijk’ te knielen op beide knieën. Wan-
neer men niet knielde riskeerde men een 
boete van Vijf Groote Vlaamsch (betaalmid-
del in die tijd). Na de Hoogmis werd er een 
vrolijke maaltijd voorzien. 

Het tweede artikel gaat over het jaarlijks 
kiezen van de Prins en de Deken. Ook werd 
hierin gesproken over het kiezen van een 
secretaris en een bode. Zij dienden te belo-
ven dat ze het gezelschap (het gilde) getrou-
welijk en deugdelijk zouden regeren met hun 
beste verstand en wetendheid. De volgen 
de artikelen gingen vooral over boetes die 
men kon ontvangen bij het niet nakomen 
van verplichtingen. Jaarlijks was men onder 
andere verplicht om mee te doen met een 
toneelspel. Zo diende ook iedereen op de 
eerste vergadering een refrein, ballade of 
een zinnelijk gedicht voor te dragen of een 
vrolijk lied te zingen.
Wanneer men hierin faalde diende men ‘drie 
lepelen mostaard’ uit te eten.
Ook stond er geldboete op vloeken, liegen of 
‘dorpsspraake van vrouwen’.
In 1874 werd het derde boek geschreven en 
werden de reglementen herzien.

Nieuw was dat de algemene vergadering 
werd verplaatst naar de eerste week van 
februari. De vergadering werd voorafgegaan 
door een ‘zielmis’ voor de overleden leden 
van het Gilde. Men diende als gildebroeder 
aanwezig te zijn met zijn vrouw of een eer-
bare jonge dochter of wanneer hij jonggezel 
of weduwnaar was met een eerbaar vrouws-
persoon, zulks op straffe van een boete van 
dertig cent. Een tweede vergadering zou 
gehouden moeten worden in de eerste week 
van mei. In deze vergadering werden jaarlijks 
Prins, Deken, tweede Deken en Boekhou-
der gekozen. Volgende keer meer over de 
belangrijkste besluiten sinds 1874. Wordt 
vervolgd in het komende parochienieuws

cantorij, het R.K Gemengd zangkoor en 
muziekvereniging “Scheldegalm” weer de 
jaarlijkse Kerstsamenzang plaats in onze 
parochiekerk te Hansweert.
Voorgangers zijn pastoraal werker Bernard 
van Lamoen en dhr. H. ten Klooster.

CARITAS VRIJWILLIGER GEVRAAGD
In verband met ziekte van de voorzitter en 
vergevorderde leeftijd van de overige vrijwilli-
gers zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers 
die ons team Caritas Oost-Zuid Beveland 
willen versterken. 
Info en aanmelden bij de volgende per-
sonen: Jan Minnaard, tel: 0113 571804, 
email: jmnnaard@zeelandnet.nl.  
A. Nagelkerke, tel: 0113 383016, 
email: anagelkerke@zeelandnet.nl of bij 
Lydie Rijsdijk, tel: 0113 381915, 
email: ljwrijsdijk@zeelandnet.nl

DOORBIJTEN
De afgelopen periode hebben we gewerkt 
vanuit de methode Trefwoord aan “doorbij-
ten”. In eerste instantie werd dit letterlijk 
opgevat bijvoorbeeld: Een koekje doorbij-
ten. Dit hebben we later uitgediept in het 
doorbijten om iets te bereiken. Dit kent 
vele zijden. Doorbijten om een moeilijke 
puzzel toch af te krijgen. Doorbijten bij een 
opdracht tijdens de gym.
Maar ook doorbijten als dingen anders gaan 
dan je eerst had gedacht bij vriendschap-
pen waarin het soms niet zo makkelijk 
gaat. We hebben het verhaal uit Genesis 
21 gelezen en er zijn verschillende profane 
verhalen verteld waarin het doorbijten aan 
bod kwam. Wat we hebben geleerd is: soms 
gaan dingen niet vanzelf dan moet je door-
zetten, doorbijten.

Een stukje uit een versje:
Vaak hoor je Lizzy slissen.
Haar tong maakt dat geluid
Zij moet haar tong nu trainen.
Ze steekt hem heel ver uit.
Dat doet ze voor de spiegel.
Naar voren, heen en weer.
Hou vol, eens zal het stoppen!
Ze oefent, honderd keer! 

Groetjes van groep 1-2a 
ICBS De Horizon

LIEF EN LEED

Overleden
Op donderdag 3 november is Ko de Pauw 
op 94-jarige leeftijd te Hansweert overleden. 
De afscheidsplechtigheid heeft op 8 novem-
ber plaatsgevonden in het crematorium in 
Bergen op Zoom.

KERSTSAMENZANG
Op zondagavond 18 december vindt om 
19.00 uur in samenwerking met de Her-
vormde gemeente Hansweert/Schore, de 

ZONDAG 22 JANUARI VIEREN 
WIJ DE WEEK VAN 
GEBED VOOR DE EENHEID
Het thema is: Jouw hand, mijn glimlach. 
De viering vindt plaats in de parochiekerk 
van de H. Eligius. Voorgangers zijn mevr. N. 
Roggeband en pastor W. Hacking. De zang 
wordt verzorgd door het gelegenheidskoor. 
De viering begint om 10.45 uur, maar tra-
ditiegetrouw drinken we vooraf koffie in de 
parochiezaal.
Wij hopen u allen te kunnen begroeten.

Werkgroep Oecumene
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PAROCHIEKERN 

OVEZANDE

O.L.V. HEMELVAART-

KERK

Kerkgebouw
Onze Lieve Vrouw Hemelvaart,
Hoofdstraat 60, Ovezande
Contactadressen
Secretariaat: pastorie Hoofdstraat 58, 
4441 AE  Ovezande tel.: 0113-655214
internet: www.rkovezande.nl
e-mail: rk.ovezande@zeelandnet.nl 
Financiële zaken
Bankrekening: NL27 RABO 0346008948 
Pater Damiaanparochie parochiekern Ovezande
Misintenties, uitvaarten, huwelijken, 
jubileumvieringen e.d.: 
Mevr. Oostdijk-Uitterhoeve, tel.: 0113-655675
of Mevr. Harthoorn-Capello, tel.: 0113-655157
Doopcontactpersoon:
Nicolien de Jonge, tel.: 0113-655868
Kindernevendienst
Elke tweede zondag van de maand (behalve de 
zomervakantie)
Inleveren kopij ‘Parochienieuws’
Dhr. M. Bierens, Constantijnstraat 4, 4441 BB  
Ovezande, tel. : 0113-655520, 
e-mail: mbierens0@gmail.com

LIEF EN LEED

Overleden
Johannes Franciscus Buise heeft bijna zijn 
hele 83-jarige leven in Lewedorp gewoond, 
maar de laatste paar jaren heeft hij met zijn 
vrouw, Klazien de Jonge, op Ovezande door-
gebracht. Hij is op een klein tuindersbedrijf 
aan het spoor in Lewedorp opgegroeid. Daar 
hebben zij ook als gezin gewoond, en vijf 
kinderen gekregen. De derde zoon, Rudolf, 
hebben ze in 2006 moeten missen. Jan 
heeft lang gewerkt als monteur van land-
bouwwerktuigen en in het bouwbedrijf van 
de buren. Vrijwilligerswerk deed hij voor de 
kerk en de speeltuinvereniging. De laatste 
jaren namen zijn krachten langzaam af. Na 
een kortstondig ziekbed is hij op 6 novem-
ber heengegaan. De uitvaart heeft in de kerk 
van Lewedorp plaats gevonden.

Engelbertus Rentmeester is in de leeftijd 
van 97 jaar op 16 november overleden. 
Als zoon uit een groot gezin, heeft hij als 
paardenknecht, landarbeider en uiteinde-
lijk als metselaar gewerkt. Zijn grote passie 
was boogschieten als schutter bij ‘Willem 
Tell’. Hij is in 1946 met Neeltje de Jonge 
getrouwd. Samen kregen ze een zoon Sjaak. 
Na het overlijden van zijn echtgenote in 
1990 sloeg Ingel zich goed door het alleen-
zijn heen. Hij was pas bereid op het dorp in 
het voormalige postkantoor te gaan wonen, 
toen zijn kleindochter zijn plekje aan de Oud 
Ovezandseweg 7 wilde gaan innemen. Na 
een kortstondig ziekbed is hij thuis rustig 

ingeslapen. Na de uitvaartdienst is hij op 21 
november begraven te Ovezande.

DAMIAANVIERING 2016

De Heilige Pater Damiaanviering was dit 
jaar op 9 oktober in onze parochiekern 
gepland. Wij wilden graag een volle kerk 
kunnen begroeten. Een mooie poster werd 
opgehangen in alle kerken; in de kranten 
kwamen wervende berichtjes. Als thema 
was gekozen voor: Damiaan, een man van 
muzikale barmhartigheid. Damiaan maakte 
met zijn mensen in Molokai muziekinstru-
menten en stichtte een orkest waardoor 
de mensen weer een doel vonden in hun 
moeilijke leven.
Hiermee deden we ook recht aan het lopen-
de Jaar van Barmhartigheid, want de muziek 
werd deze keer gemaakt door “Timmerwerk”. 
Dit is een groep die van waardeloos materi-
aal instrumenten maakt en overal optreedt 
voor de Stichting Child Aid, een kinderpro-
ject in Bolivia. Onder leiding van Mark Nijs-
sen had een groepje kinderen een workshop 
gehad. Ook zij deden mee in de viering met 
tikken, rammelen en fluiten.
Alle koren van de regio waren uitgenodigd, 
en de opkomst was overweldigend. Hoewel 
er slechts één repetitie was geweest, klonk 
het geheel goed met organist Tuur Remijn en 
dirigent Kees Boonman. Waar we ook heel 
blij mee waren, was de opkomst van zoveel 
mensen. Uit werkelijk alle kernen was men 
aanwezig. Zo was ons kerkje mooi vol. Dit 
gaf echt het gevoel van: ‘we horen bij elkaar, 
we zijn één parochie’. Hartverwarmend.
Er was koffiedrinken na afloop. Er waren in 
een tent heerlijke pannenkoeken te koop en 
Belgische biertjes. Alles ten bate van Child 
Aid. Met de collecte, de bijdragen van alle 
Caritasafdelingen en de verkoop werd er 
toch een bedrag van ruim 2000,00 euro 
opgebracht.
Alles bij elkaar en met het mooie weer kun-
nen we diep tevreden en dankbaar zijn.

Corrie de Baar

AFSCHEID LAURAN DE WINTER
Tijdens onze parochiekerncommissie ver-
gadering van 24 oktober hebben we stil 
gestaan bij het afscheid van Lauran. Hij was 

sinds 1992 lid van de parochievergadering; 
hij heeft nét de 25 jaar niet gehaald! Zijn 
taak in de parochievergadering was vooral 
zich bezig te houden met pacht en verkoop 
van gronden. Hij hield zich ook bezig met het 
Kaski rapport. Verder waren we altijd welkom 
in zijn loodsen voor het sorteren van spullen 
voor onze rommelmarkt of het houden van 
een vrijwilligersfeest. Lauran blijft betrokken 
bij ‘Samen Sterk’ en voor andere hulp die 
nodig is met betrekking tot onze kerk. Lau-
ran, bedankt voor je inzet!

Nicole Boonman

Lauran de Winter met zijn bos bloemen

BIDPRENTJESMAP
Begin augustus hebben we met zes paro-
chianen heerlijk de Sentse Vijf Dorpenroute 
gefietst, net over de Belgische grens. Dat is 
dan ook de omgeving waar Els Boonman is 
geboren en haar jeugd heeft doorgebracht. 
Wij hadden dus een uitstekende reisleid-
ster. Ook zijn wij langs de route veel kerkjes 
tegengekomen en hebben dan ook overal 
even binnen gekeken.
Wat ons opviel, was dat er in iedere kerk 
een mapje lag met daarin de kaart en bid-
prentje van de overleden parochianen. Wij 
vonden dat toch wel iets moois en hebben 
het voorgelegd aan de parochiekerncom-
missie of dat voor onze parochie ook moge-
lijk kon zijn. Deze heeft hierin toegestemd. 
Dus in november zal het mapje met daarin 
de rouwkaart en bidprentje bij de kruisjes 
staan.

Jeannette van Beek

KERSTATTENTIE
De caritas van Ovezande wil graag een 
presentje voor zieken, ouderen en eenza-
men binnen onze parochiekern aanbieden. 
Op zondag 6 november en zaterdag 26 
november collecteren wij voor een attentie 
rond de feestdagen in de eigen kern. Het 
bezoekteam heeft samen met het bestuur 
er voor gekozen om ouderen te kiezen vanaf 
de gezegende leeftijd van 90 jaar. Mocht u 
een extra bijdrage hieraan willen leveren, 
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dan kunt u altijd (anoniem indien gewenst) 
een envelop in de brievenbus van de pas-
torie doen.
Alvast bedankt voor uw bijdrage.

Namens bestuur en werkgroep,
William Harthoorn

COMMUNIE ROND DE KERST
De bezoekgroep biedt mensen die zelfstan-
dig wonen maar niet naar de kerk kunnen 
komen, aan om kort voor de kerstdagen de 
communie thuis te ontvangen. Wie dit graag 
wil, kan zich opgeven bij Betsy Rentmees-
ter op telefoonnummer 655873 om een 
afspraak te maken. Dat kan rechtstreeks 
maar ook via buren of familie als dat pret-
tiger zou zijn. In de week voor kerstdag komt 
er dan een vrijwilliger van de kerk de com-
munie uit het tabernakel brengen. Die zet 
een kruisbeeld op tafel, steekt een kaars 
aan, en leest een schriftlezing en gebeden 
voor.
Betsy doet dit al iedere maand tijdens een 
gezamenlijke bijeenkomst in zorgcentrum 
NieuwSande. Een groep van ongeveer acht 
personen uit verschillende woonvoorzienin-
gen komt dan bij elkaar. Ze volgt het boekje 
‘Communie thuis’, uitgegeven door de abdij 
van Berne te Heeswijk. Dit duurt ongeveer 
een kwartier, en wordt door de deelnemers 
zeer op prijs gesteld.

LICHTJESTOCHT IN OVEZANDE
Op donderdag 22 december is er voor de 
kinderen van basisschool “de Zandplaat” 
en hun gezinnen een lichtjestocht door het 
dorp. Op acht verschillende plaatsen in Ove-
zande wordt een stuk van het kerstverhaal 
gespeeld en verteld. Om 17.45 uur zal de 
eerste groep vanaf het schoolplein, waar 
het kerstverhaal begint, vertrekken. Zij zullen 
door het volgen van een sfeervol verlichte 
route allerlei kerstfiguren hun verhaal horen 
vertellen. De eerste groep zal rond 18.30 
uur bij de kerk aankomen.
Daar wacht hen een warm onthaal, waar 
ook andere dorpsbewoners van mogen 
komen genieten. De kerk is mooi versierd 
en de kerststal kan worden bewonderd. Hier 
wordt voor de kinderen en andere luiste-
raars, het laatste stuk van het kerstverhaal 

verteld, door juf Jos Baidenmann.
Zet u op 22 december ook wat lichtjes voor 
het raam of in uw tuin, dan komt die avond 
op Ovezande, het kerstverhaal tot leven.

Charlotte den Toonder

OUDJAAR
Op zaterdag 31 december vindt in onze 
kerk de traditionele oudejaarsviering 
plaats. De viering is om 19 uur. 
Koor ‘Oal In’ zal deze viering verzorgen. 
Tevens zal het koor een collecte houden ten 
bate van hun jaarlijkse uitje.

NIEUWJAARSTOESPRAAK EN 
-RECEPTIE 
Zaterdag 7 januari gaat de nieuwe indeling 
van de vieringen per cluster in. Dit weekend 
niet de vertrouwde viering om 9.30 uur 
maar op zaterdag 19.00 uur. Koor ‘Oal In’ 
zorgt voor invulling van de viering en voor 
de muzikale begeleiding. We hopen op een 
goede bezetting in de kerk.
Tijdens de viering van 19.00 uur mag ik, 
als voorzitter van parochiekern Onze Lieve 
Vrouwe Hemelvaart Ovezande, de jaarlijkse 
nieuwjaarstoespraak houden. Dit jaar zullen 
we samen terug kijken op het vierde jaar 
als parochiekern van de Pater Damiaanpa-
rochie. Er waren in 2016 weer een heleboel 
mooie activiteiten in en rond de kerk en in 
de grote parochie. De prachtige Damiaan-
viering in onze kerk staat nog positief in het 
geheugen gegrift. Naast terug blikken kijken 
we natuurlijk ook vooruit. Wat gaat 2017 
voor onze parochiekern brengen?
Wat blijft, is onze gezamenlijke verantwoor-
delijkheid voor het reilen en zeilen van onze 
parochiekern, ook op financieel terrein. 
Binnen de Pater Damiaan parochie hebben 
we als parochiekern bestaansrecht zolang 
we vitaal en zelfdragend zijn. Dan hebben 
we het over activiteiten en inzet van vrijwil-
ligers. Maar ook financieel moeten we zelf 
‘onze broek’ op houden. Uw inzet en steun 
blijven hard nodig om als geloofsgemeen-
schap O.L.V. Hemelvaart ons bestaansrecht 
veilig te stellen.
Gaat ons dat ook in 2017 lukken?  Mogen 
we van het bisdom Breda ook voor de lan-
gere termijn blijven gaan voor deze visie 
van de parochie? Of krijgt ook onze regio 
te maken met vele gedwongen kerksluitin-
gen? Gesprekstof genoeg voor de nieuw-
jaarstoespraak. De parochiekerncommissie 
hoopt op uw aanwezigheid in de viering van 
zaterdag 7 januari. Na de viering is er een  
informele samenzijn in de pastorie, een 
soort nieuwjaarsreceptie waarbij we elkaar 
het goede kunnen wensen voor 2017. Deze 
keer ook op zaterdagavond, wellicht ook 
voor u reden om erbij te zijn. U bent van 

harte uitgenodigd! Daar staat voor u koffie 
en thee klaar. Ook kinderen zijn zeer wel-
kom. Graag willen we daarna met u toasten 
op 2017 en op een goede toekomst voor 
onze bloeiende parochiekern.

Ad Schenk

ZONDAG VAN DE EENHEID
Op zondag 22 januari vieren wij weer de 

zondag van de 
eenhe id . Zoa ls 
inmiddels traditie 
geworden is, doen 
wij dit samen met 
de  p ro tes tan t -
se gemeente van 
Dr iewegen. Het 
materiaal wordt 
ons ditmaal aan-
gereikt door de 

Duitse kerken. Daarin is het thema ‘verzoe-
ning’ centraal gesteld.

“Doorbreek onze muren,
Breng ons op weg naar elkaar.
Doorbreek onze muren,
Geef ons een band met elkaar.
Waar U Uw hand uitstrekt,
Vind ik houvast.”

Mooier dan deze passage uit het aangereik-
te materiaal kan onze wens naar eenheid en 
verzoening niet verwoord worden.
Voorgangers in de viering zijn ds. Geert 
Grootjans en diaken drs. Egbert Bornheim. 
De aanvang is om 10.00 uur in de kerk van 
de protestantse gemeente in Driewegen. Na 
afloop is er gelegenheid tot samenzijn met 
koffie of thee.

Kees Boonman

AVONDEN OVER SPRITUALITEIT
‘Kwetsbaar mens-zijn: sleutel tot goed 
leven’, zo luidt de titel van drie avonden 
die gaan over de spiritualiteit van Jean 
Vanier. Hij is een Canadees katholiek filo-
soof  (geboren in 1928) die een groot deel 
van zijn leven heeft gewijd aan mensen die 
gemarginaliseerd zijn door de samenleving. 
Wilt u meer hierover weten? Kijk op www.
jean-vanier.org of het algemeen deel voorin 
dit blad!
De lezingen (met aansluitend de mogelijk-
heid tot gedachtewisseling), die van harte 
aan te bevelen zijn, staan op 23 januari, 
20 februari en 20 maart in de katholieke 
kerk in Ovezande. De organisatie berust bij 
dominee Arie van der Maas en pastor Wiel 
Hacking.
Aanmelden per mail: 
apvdmaas@zeelandnet.nl of 
wielhacking@gmail.com

Corrie de Baar



32

PAROCHIEKERN 

SCHOUWEN-

 DUIVELAND

Parochiekernsecretariaat: 
Mosselstraat 4 4301 JN Zierikzee; 
tel. 0111-417505
Geopend op dinsdag en donderdag 
van 9.30 – 11.30 uur.
www.rkschouwenduiveland.nl
willibrodus@zeelandnet.nl
Adres Heilige Willbrorduskerk 
Hoge Molenstraat 86, Zierikzee
Adres Onze Lieve Vrouwe op Zee-kerk
Serooskerkseweg 2, Burgh-Haamstede.
Financiele gegevens:
Rabobank NL25RABO0375102485
t.n.v. Pater Damiaanparochie kern Zierikzee
Doopcontactpersoon: 
Tiny Kieboom, tel 0111-415238
Leden-administratie: 
Erika van Oosten, email scerora@xs4all.nl
Kopijadres Parochienieuws:
Marijke Clarijs, Kokmeeuwstraat 11
4301 WP  Zierikzee e-mail clarijs@zeelandnet.nl

binnenkort verwachten. Lever uw antwoord-
formulier snel in want vol is vol.

KERSTMARKT 
Een gezellige kerstmarkt op zaterdag 17 
december in en rond de Willibrorduskerk 
van 10.00-16.00 uur waar we hopen op 
vele bezoekers. U zult er aantreffen: vele 
goede doelen, verkoop 2e hands boeken 
voor de Caritas en kaarsjes voor de straat-
kinderen in Rwanda, kerststukken, rom-
melmarktspulletjes, kaarsen, vogeltaarten, 
kerstspulletjes, chocola, Ton’s mosterd/
mayonaise, babyspulletjes en lekkere etens-
waren zoals oliebollen, soep en broodjes. 
Er is ook een workshop voor kinderen. De 
opbrengst van deze kerstmarkt zal besteed 
worden aan het restaureren van een 200 
jaar oud zilveren wierookvat, de wens 
van pastor Verdaasdonk bij zijn 60-jarig 
priesterjubileum. 
Een kopje koffie, een ontmoeting, een 
praatje, goed voor de saamhorigheid! Har-
telijk welkom!

OPROEP VOOR DE KERSTMARKT
Heeft u nog overtollige (kerst)spulletjes 
waar u vanaf wilt: wij ontvangen ze graag op 
dinsdag- of donderdagmorgen tussen 9.30 
-11.30 uur in het secretariaat. En voor dege-
nen onder u die graag taarten of iets anders 
lekkers bakt voor verkoop op de kerstmarkt 
onder het motto “Heel de parochie bakt”: 
geef u dan op bij Tiny Kieboom, tel. 415238 
of per mail naar tinykieboom@kpnplanet.nl  

VESPERVIERING
Op zondag 18 december is er om 16.00 
uur een vesperviering in de Willibrorduskerk.

SPECIALE VIERING HAAMSTEDE
Wegens groot succes zingt op zondag 18 
december de muziekgroep “Loubistok” uit 
de Oekraïne met hun veelstemmige zang en 
prachtig spel weer in de viering van 11.00 
uur in de Onze Lieve Vrouwe op Zee kerk. 
Pastor Verdaasdonk zal op zijn vrije zondag 
toch naar Haamstede komen om in deze 
viering voor te gaan. Na de viering bent u 
van harte uitgenodigd voor een kopje koffie. 
 

film uit 1995 “Dead Man Walking”, uitgeko-
zen door pastoraal werker Wiel Hacking. In 
de Angoragevangenis in New Orleans wacht 
Matthew Poncelet op zijn terechtstelling. 
Hij ontkent zijn aandeel in de verkrachting 
en moord op twee jonge tieners. Matthew 
beweert dat zijn vriend het vrijende stelletje 
heeft vermoord. De non Helen Prejean gaat 
in op zijn verzoek voor geestelijke bijstand 
en bereidt Matthew voor op zijn aanstaande 
executie. De gemeenschap en nabestaan-
den reageren vol onbegrip en woede op 
haar hulp aan de crimineel. 
U bent welkom om 20.00 uur in het paro-
chiecentrum. Aan deelname zijn geen kos-
ten verbonden.

Marijke Wessel en Birgitta Bracke-Ruther
Parochie Pater Damiaan

Parochiekern Heilige Willibrordus 
Postbus 265, 4300 AG Zierikzee           

OPENBARE VERGADERING PAROCHIE 
KERN COMMISSIE
Op woensdag 7 december in het parochie-
centrum, aanvang 19.30 uur. U bent hier-
voor van harte uitgenodigd!

A G E N D A
1. Openingsgebed, Pastoor Van Hees
2.  Mededelingen, Erik Steegmans
3.  Inventarisatievragen aan Parochie Kern 

Commissie
4. Overdenking / thema   
 Pastoor Van Hees
5. Pauze (kopje koffie)
6. Beantwoorden van de vragen
 Erik Steegmans 
7. Sluiting
8. Informele nazit

Bestuur Parochiekerncommissie

ADVENTSVIERING SENIOREN 
Op woensdag 14 december verzorgt de 
Caritaskern Schouwen-Duiveland de jaar-
lijkse adventsviering voor senioren, de Hei-
lige Eucharistieviering begint om 16.30 uur 
waarin pastoor Fons van Hees en pastor A. 
Verdaasdonk zullen voorgaan. Na de viering 
wordt u verwelkomd in het parochiecentrum 
waar we na een drankje aan tafel gaan voor 
een feestelijke broodmaaltijd. Een kerst-
verhaal wordt voorgelezen zodat u hopelijk 
zowel geestelijk als lichamelijk gesterkt 
weer op huis aan kunt. Een uitnodiging kun-
nen zij die daar voor in aanmerking komen 

LIEF EN LEED 
Ziekenzalving
De ziekenzalving is op 4 november 
toegediend aan René de Spirt uit Zierikzee. 
Overleden
Op 26 oktober Pieter Verploeg uit 
Zierikzee, 83 jaar. 
Op 1 november Josephine Denies uit 
Zierikzee, 89 jaar.
Op 6 november René de Spirt uit 
Zierikzee, 55 jaar. 
 
EEN DANKBARE JUBILARIS
Hoe zal ik ’t zeggen? Overweldigend zoals u 
met mij feest gevierd hebt. Maar zonder het 
feestcomité zou mijn jubileum minder fraai 
en vlot zijn verlopen dan nu het geval is 
geweest. Daarom gaat mijn dank allereerst 
naar haar uit. Vervolgens dank ik U allen die, 
in welke vorm dan ook, bijgedragen hebt 
aan het welslagen van mijn 60 jaar pries-
terjubileum en voor de cadeaus. Het was 
na mijn 40 en 50 jaar priesterjubileum het 
derde en, zeg maar, het laatste in dezelfde 
parochie die mij al 33 jaar erg dierbaar is. 
Dat ook zovelen, waaronder de bisschop, 
met mij feest hebben willen vieren, heeft 
me echt deugd gedaan. Daarom bedank ik 
U allen van harte en wens ik U alle goeds 
toe voor de toekomst.

A.Verdaasdonk p.em.

FOTO’S
Op de website www.rkschouwenduiveland.nl  
kunt u de foto’s bekijken van het 60 jaar 
priesterjubileum van pastor Verdaasdonk. 

GELOOFSAVOND MET VOLWASSENEN
Op dinsdag 6 december kijken wij naar een 
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Uw adres voor laan- en parkbomen
tevens volop tuinplanten

van november tot mei
Specialiteit: Veredelde noten

Kwekerij 
Westhof
Westhofsezandweg 3
‘s-Heer Abtskerke
tel. 0113-561219
fax 0113-563399

schilders- en

afwerkingsbedrijf

FRANSE BV
meer dan ‘een kleurtje’

Johan Frisostraat 26
4434 AC Kwadendamme
Telefoon 0113-649361

drukkerij  en 
ontwerpstudio

1000 
A4 flyers*
voor maar
95 euro

Een veelzijdige drukker voor bedrijven, verenigingen en 
particulieren. Als gedreven professionals met een passie 
voor papier, drukwerk en ontwerp stellen wij ons als doel 
om u zo goed mogelijk te helpen op het gebied van uw 
drukwerk. Hierbij staat betrouwbaarheid, een goede bege-
leiding, kwaliteit en scherpe prijs hoog in het vaandel! 
Ook bij een beperkt budget denken we graag met u mee!
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9.15 uur een nieuwjaarsreceptie in de Wil-
librorduskerk. U komt toch ook met ons het 
glas heffen op het nieuwe jaar? 

SAMEN VIEREN 
Aan het begin van de Week voor de Eenheid 
zal op zondag 15 januari in de Westhoek 
een oecumenische viering worden gehou-
den met als voorgangers pastoraal werkster 
Jeanine Heezemans en Ds. Ineke de Heer. 
Aanvang 10.00 uur in de Pelgrimskerk aan 
de Platboslaan in Haamstede. Na de viering 
wordt is er koffie/thee. U bent van harte 
welkom in deze dienst. 

EENHEIDSZONDAG 22 JANUARI
Traditiegetrouw komen er mensen van 
verschillende deelnemende kerken aan 
het Platform te Zierikzee in januari samen 
en net zoals op heel veel plekken in de 
wereld ontmoeten mensen uit verschillende 
geloofstradities dan elkaar. Dit jaar is het 
thema: “Jouw hand, mijn glimlach”. Duitse 
kerken hebben het internationale materiaal 
voorbereid en daarin het thema “verzoening” 
centraal gesteld, hierbij de woorden van 
Paulus in acht nemend over de liefde van 
Christus die mensen drijft, zie ook 2 Kor. 5: 
14-20. In de Nieuwe Kerk in Zierikzee, aan-
vang10.00 uur m.m.v. koor “Waisisi”. Voor-
gangers zijn pastoor Fons van Hees en ds. 
Piet de Graaf. Er is kindernevendienst, na de 
viering is er koffie/thee en Radio Schouwen-
Duiveland zorgt voor uitzending via de radio.
Er is deze zondag geen viering in de 
Willibrorduskerk.

OPBRENGST CARITASCOLLECTES

 Zierikzee Haamstede Totaal
3 juli: voor gezin in nood
 € 128,61 € 77,91  € 206,52  
7 aug.: ondersteuning eigen parochianen
 € 76,80  € 91,93  € 168,73   
4 sept.: de Bas Stichting
 € 85,00  € 68,83  € 153,83   
2 okt.: financiering adventsviering
 € 339,70  -------  € 339,70    
8 okt.: Caritas
    € 40,32  -------  € 40,32      

Onze kasbeheerder Tonny Vaes zorgt ervoor 
dat de bedragen op de juiste plek terecht 
komen.
Voor Uw steun Caritas: bankrekening: 
NL 52 RABO 0143 5823 99.
De Caritascollecte van 4 december is voor 
de adventsactie: straatkinderen in Rwanda, 
zij worden terug begeleid naar hun gezinnen 
of pleeggezinnen.
De Caritascollecte van 8 januari is voor 
vrienden van Emergis: de stichting biedt 
extra ondersteuning aan cliënten van 

HERDERSTOCHT 23 DECEMBER
Ook dit jaar organiseren wij weer een her-
derstocht langs water en door straten naar 
het Licht. Halverwege de tocht zorgen wij 
voor heerlijke soep en we sluiten de avond 
af met een gebedsdienst en een hapje en 
een drankje. Voor de kinderen tot 12 jaar 
hebben we na afloop een leuke verras-
sing.  Dus noteert u: vrijdag 23 december, 
vertrek om 19.00 uur Mosselboomgaard 
Zierikzee.  Kosten € 3 per person en 
aanmelden graag vóór 20 december bij 
Johnny Verkaart, tel. 416112 of bij Wim 
Doeswijk, tel. 414108. Mailen kan ook naar  
herderstocht@hotmail.com. 

GEZINSVIERING 24 DECEMBER
Het duurt nog even voordat de gezinsviering 
op kerstavond plaatsvindt, maar we zijn al 
volop bezig met de voorbereidingen. Het 
thema van de gezinsviering is "In het licht 
van de ster" en het belooft weer een mooie 
viering te worden. Het kinderkoor Eigen Wijs 
komt in ieder geval, komen jullie ook? We 
starten om 18.00 uur. Blijf op de hoogte van 
al het nieuws rondom de gezinsvieringen via 
onze facebookpagina 'Gezinsviering H. Wil-
librorduskerk Zierikzee'.

KERST INLOOPMIDDAG 
Op 2e kerstdag maandag 26 december 
organiseren Caritas en KBO gezamenlijk 
een kerst inloopmiddag van 14.00 tot ca. 
16.30 uur in het parochiecentrum in Zie-
rikzee. Graag verwelkomen wij iedereen 
op deze middag, zowel jong als oud, die 
behoefte aan heeft aan een beetje warmte 
en gezelligheid. 
Namens Caritas en KBO 
Henny Verkaart, tel. 414106 
hmverkaart@zeelandnet.nl
 
KOPTISCHE VIERING
Op zaterdag 31 december is er om 10.00 
uur een koptische viering in de Willibrordus-
kerk in Zierikzee. 

VIERINGEN HAAMSTEDE
Vanaf 2017 zal in Haamstede op de zater-
dagmiddag om 17.00 uur de wekelijkse 
viering in de Onze Lieve Vrouwe op Zee kerk 
plaatsvinden. Toch zal er regelmatig een 
kleine afwijking zijn. We adviseren iedereen 
zoveel mogelijk alert te zijn op tijden en 
dagen. Op de zaterdagen 7 en 14 januari 
zal er géén viering zijn. 7 januari vanwege de 
Nieuwjaarsviering op 8 januari om 9.15 uur 
in Zierikzee en 14 januari vanwege de oecu-
menische viering op zondag 15 januari om 
10.00 uur in de Pelgrimskerk in Haamstede. 

NIEUWJAARSRECEPTIE
Op zondag 8 januari is er na de viering van 
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zit, behalve dan de kostergroep, maar toch 
overal assistentie verleent. Vaak op zijn vak-
gebied: het bouwen en verbouwen. Hij verzet 
veel werk maar valt niet op. Maar als je met 
hem aan de praat komt heeft hij al veel 
meegemaakt in onze parochie. 

Erik Steegmans

TERUGBLIK CECILIAFEEST

Op zondag 20 november ging pastor Ver-
daasdonk voor in de feestelijke viering 
St. Cecilia waarbij het Willibrorduskoor de 
Mis van Michael Haydn zong. Omdat het 
ook Christus Koning viering was, werd er 
een krans gelegd bij het Christus Koning 
beeld. Tijdens de offerande is psalm 150, 
O’Praise Gos in His Holiness van Stanford 
gezongen en bij de communie het Magni-
ficat van C. Wood. Daarna vroeg de pastor 
drie jubilarissen om naar het altaar te 
komen, te weten Gré Kouijzer-Kwaak, Peter 
Wansink en Nel Wansink-Bouman, zij zijn 
respectievelijk 50, 30 en 15 jaar lid van 
het Willibrorduskoor. De pastor prees hen 
voor de fijne samenwerking en inzet voor 
het koor en overhandigde hen namens de 
Parochie Kern Commissie een kaars. Een 
spontaan “lang zullen zij leven” wordt hun 
toegezongen, waarna ze werden gefelici-
teerd door de kerkgangers.
Na de viering werden de jubilarissen en 
hun familieleden in het parochiecentrum 
toegesproken door de voorzitter Johan van 
de Waart die de bijbehorende eretekens 
opspeldde, vergezeld van oorkondes en 
bloemen. Mooi om te zien was dat alle 
koorleden, die deze onderscheiding al 
eerder hadden ontvangen, deze ook had-
den opgespeld. Na de koffie en de borrel 
was er de traditionele verloting en een 
sfeervolle lunch. Het was nog lang gezellig 
en wij kijken terug op een zeer geslaagde 
Ceciliazondag.

Peter Verkaart
Secretaris Willibrorduskoor

in zowel het parochiecentrum als in de Wil-
librorduskerk. Het is al bijna traditie gewor-
den dat in Zierikzee jaarlijks een bijbelquiz 
gehouden wordt, samengesteld door het 
Nederlands Bijbelgenootschap.
De organisatie rouleert jaarlijks en dit jaar 
was de R.K.parochie in Zierikzee aan de 
beurt en werd geleid door pastoral werker 
Wiel Hacking. Vanuit de verschillende ker-
ken hadden zich 22 teams opgeven, elk 
bestaande uit 4 personen. Het thema was 
dit jaar “De Bijbel dichtbij” en aan de hand 
van 30 meerkeuzevragen werd de kennis 
van de aanwezigen getest. Per team kon 
men maximaal 120 punten scoren. De win-
naars, de Christelijk Gereformeerde Kerk 
in Zierikzee, verzamelden 115 punten, een 
prachtige score. Zij mochten de wisseltrofee 
voor 1 jaar meenemen naar hun kerkge-
nootschap. Van harte proficiat!

TERUGBLIK WILLIBRORDZONDAG 
Op de feestdag van de Heilige Willibrord 
kijken we ook altijd naar onze eigen vrij-
willigers in onze kerk. De Parochie Kern 
Commissie luistert dan van te voren ook 
altijd goed naar onze medeparochianen. Er 
wordt heel hard gewerkt in onze parochie, 
onze mensen hebben hart voor de zaak. Op 
deze dag worden er één of enkele mensen 
speciaal in het zonnetje gezet. Dit als een 
kleine blijk van waardering voor al het werk 
dat verricht wordt en nog verricht moet gaan 
worden.
Op deze dag zijn er dat drie: Marijke Clarijs. 
Zij is al jaren actief voor onze parochie, maar 
altijd achter de schermen. Het is iemand 
waar wij als PKC op kunnen bouwen en die 
meedenkt. Zij verzorgt o.a. de verhuur van 
het parochiecentrum en de kerk, de paro-
chiële mededelingen, het parochienieuws 
en als het nodig is de PR.
Thea Blommaert. Voor velen van ons is zij 
een heel bekend gezicht en men vraagt zich 
af of zij niet al een Willibrordmedaille had? 
Nee dus. Thea was al lang voor de parochie 
actief voordat ik hier 23 jaar geleden naar 
Zierikzee kwam. En dit is nog altijd zo. Thea 
zorgt voor de koffie, schoonmaak, herders-
tocht en is actief bij de Caritas. 
En Wijnand Wijsman.  Ik heb het idee dat 
Wijnand officieel in geen enkele werkgroep 

Emergis. Zij levert een bijdrage voor activi-
teiten en materialen die niet door Emergis, 
een zorgverzekeraar of de gemeente betaald 
kunnen worden. Met deze bijdrage helpen ze 
cliënten, die zowel in Emergis als daarbuiten 
verblijven, een stap op weg in de maat-
schappij. Hartelijke dank voor Uw steun.
C. Neijzen namens 

Caritaskern commissie 
Schouwen-Duiveland

TERUGBLIK GEZINSVIERING  
16 OKTOBER

Deze dag begon al met een mooi zonnetje. 
Je moest eigenlijk een zonnebril op zetten 
toen je naar de kerk ging. Het paste prima 
bij het thema ‘Door welke bril kijk jij?’.  
Het was een mooie viering waarbij we 
geleerd hebben door een andere bril te 
kijken. 

De kinderen krijgen ook een rol in deze vie-
ringen. Dat begint al met het uitdelen van de 
boekjes, naar voren komen voor het verhaal 
(lezing), ophalen van de collecte, zingen in 
het koortje en het versieren van de kerk. 
Maar ook de ouders en grootouders worden 
gevraagd mee te denken en te praten over 
de inhoud van deze vieringen. Bij deze vie-
ring zong moeder Monica het prachtige lied 
‘Mooi’ van Marco Borsato en was de video-
clip te zien achter in de kerk.  Na afloop is er 
altijd een gezellig samenzijn, fijn om te zien 
dat het weer lekker vol zat met hele gezin-
nen, opa’s en oma’s.

Maggie en Paul, Marion en Ton, Judith, Els, 
Petra, Monica en natuurlijk onze eigen koor 
‘Eigen Wijs’: weer bedankt voor deze hele 
mooie viering.

TERUGBLIK BIJBELQUIZ 2016 
Op 27 oktober was het een gezellige drukte 
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Kom langs en zie onze speciaalcollectie relax-
fauteuils met toebehoren en laat een stoel aan 

uw eigen wensen aanpassen. 
Of bel voor een brochure

HEERENSTRAAT 9, ’S-HEERENHOEK
0113-351311

HET ANDERE TELECOMBEDRIJF

PROCES AUTOMATISERING
Advies - Installatie - Onderhoud

24 uurs service

Werrilaan 8 • ’s-Heerenhoek
Tel. 0113-352440
Fax 0113-352264

Gebr. de Hond B.V.
Heerenstraat 27
4453 AA ‘s-Heerenhoek
telefoon: 0113-351400
telefax: 0113-352421

Voor installatie en onderhoud van lokale 
of centrale verwarming, loodgieters- en 
sanitaire werkzaamheden, dakbedek-

kingen, zink- en koperwerk

Verzorgt de gehele uitvaart

       Tel: 0113 - 63 91 08

            Mob: 06 - 40 48 40 76
    Dag en nacht bereikbaar.

                Striepseweg 4, 
                       4435 RL  Baarland

                               www.lindavanwingen.nl

Verfhandel Franse

Zonnebloemstraat 57 / 4461 PK Goes
Tel. 0113-270109 / Fax 0113-270107

ongeacht hun achtergrond.  
In een overleg met de gemeente Schouwen-
Duiveland en kernpartners is geconstateerd 
dat er behoefte is aan verbreding van deze 
dienstverlening naar de gemeente Schou-
wen-Duiveland.  Er is afgesproken om deze 
informatie via de verschillende kerkenbla-
den bij potentiële belangstellenden onder 
de aandacht te brengen. 

Vacature coördinator
Inhoud functie:  De coördinator werkt van-
uit ons dienstencentrum in Zierikzee. Hij/
zij doet de intake van de hulpvrager en 
match met de vrijwilligers, en onderhoudt 
contacten met diverse instanties. Naast 
een training om dit werk te kunnen doen 
ontvangt de coördinator begeleiding van de 
teamleider van het dienstencentrum en kan 
een beroep doen op de coördinator dienst-
verlening Leger des Heils.
Wat vragen wij: Een betrokken medemens 
met een opleiding of kennis op HBO niveau, 
contactuele vaardigheden om vrijwilligers te 
begeleiden, is betrouwbaar en zorgvuldig.  
Kennis van de sociale kaart is handig maar 
kan ook worden geleerd. Onderschrijven van 
de doelstelling van dit project en het Leger 
des Heils.  Inzet circa 8 uur per week en 
tijden in overleg. 

Vacatures schuldhulpvrijwilliger
Heeft u een warm hart voor de medemens 
en vindt u het fijn om anderen te helpen 
hun administratie weer op orde te krijgen?  
Dan kunt u zich aanmelden om schuldhulp-
vrijwilliger te worden. U volgt dan gratis een 
basistraining zodat u voldoende kennis bezit 
om hulp in de praktijk te kunnen bieden. 
Het is een dankbare taak waar u mensen in 
financiële nood echt mee helpt. Voor meer 
informatie zie ook www.shvgoes.nl
Wat vragen wij: opleiding MBO/ HBO niveau, 
kennis van financiële huishouding en van 
gebruik internet, contactuele vaardigheden, 
is betrouwbaar en zorgvuldig, onderschrijven 
van de doelstelling van het Leger des Heils 
en dit project.

Nadere informatie 
Voor nadere informatie: Wim Pieters, team-
leider Dienstencentrum, Poststraat 37, 
4301 AA Zierikzee, tel: 06 31907027 of 
email wjh.pieters@gmail.com en Rien Heij-
boer, coördinator dienstverlening tel: 06 
51534947 of email: 
mheijboer@zeelandnet.nl

VOOR UW AGENDA
Zondag 11 december om 16.30 uur in de 
Gasthuiskerk te Zierikzee: Bach uitvoering 
Cantate BWV10 “Meine Seele erhebt den 
Herrn” onder leiding van Wim Boer en koor 
“Luscinia”.
Vrijdag 16 december om 20.15 uur in de 
Nieuwe Kerk in Zierikzee: Kerstconcert Trijn-
tje Oosterhuis.
Zaterdag 17 december om 20.00 uur in de 
Driekoningenkerk in Noordgouwe: sfeervol 
kerstconcert met strijkorkest Grandisono, 
sopraan en bas-bariton.
24 december om 19.30 uur in de Nieuwe Kerk 
in Zierikzee: Volkskerstzang met medewerking 
van Koninklijke Harmonie Kunst en Eer. 

KBO ACTIVITEITEN 
6 december: koffieochtend in het parochie-
centrum met een Sint-tintje vanaf 9.30 uur.
8 december: muziekclub. Heeft u interesse? 
Neem dan kontakt op met Els Steegmans, 
tel. 413931 of per mail naar steegmans@
zeelandnet.nl
14 december: koffieochtend in het Tonnen-
magazijn in Brouwershaven vanaf 9.30 uur.
3 januari: koffieochtend in het parochiecen-
trum met nieuwjaarswensen vanaf 9.30 uur.
11 januari: koffieochtend in het Tonnenma-
gazijn in Brouwershaven vanaf 9.30 uur.
12 januari: seniorencafé in fiZi in Zierikzee 
met als thema “Oosterscheldekering”. Aan-
melden bij Els Steegmans, tel. 413931 of 
per mail naar steegmans@zeelandnet.nl
26 januari: Goud voor Oud. Aanmelden 
kan bij Anneke Wijsman, tel. 414517 en bij 
Henny Verkaart, tel. 414106.
27 januari: klaverjasavond in het parochie-
centrum. Inleg € 3,50 en aanmelden kan 
bij Henny Verkaart, tel. 414106 of per mail 
naar hmverkaart@zeelandnet.nl
 
BEDANKT
Wij bedanken alle bezorgers van het Paro-
chienieuws voor de bezorging in het afgelo-
pen jaar en doen graag weer een beroep op 
u voor 2017!
 
SCHULDHULPBEGELEIDING EN 
ADMINSTRATIEVE ONDERSTEUNING IN 
SCHOUWEN-DUIVELAND                               
Het Leger des Heils is landelijk en actief op 
het gebied van schuldpreventie en schuld-
hulpbegeleiding en administratieve onder-
steuning. Onze vrijwilligers zijn getraind 
om mensen met financiële zorgen zo goed 
mogelijk te helpen en bij te staan. We bie-
den dus zelf geen schuldhulpverlening (dat 
doet de gemeente of de kredietbank) maar 
ondersteunen mensen in dit traject. We wil-
len zeker niet het werk van de diaconieën 
en caritas overnemen maar zijn gericht op 
hulpvragers zonder mantelzorg of netwerk 



colofon
PASTORAAL CENTRUM
Secretariaat/teamassistentie:
Plonie Paree
Ineke Priem
Zusterstraat 4, 4461 JA Goes
tel. 0113-218610
pastor team@zeelandnet.nl
Openingstijden Pastoraal Centrum: 
van di t/m vrij van 10.00 tot 12.00 uur

PASTORAAL TEAM
- Wiel Hacking, pastoraal werker
  tel. 06-17598152
  wielhacking@gmail.com
-  Fons van Hees, pastoor
  tel. 06-1328 1235
  avanhees@zeelandnet.nl 
- Jeanine Heezemans, pastoraal werker
  tel. 06-44024841
  jmaheezemans@xs4all.nl
- Bernard van Lamoen, pastoraal werker
  b.v.lamoen@rkwalcheren.nl
  tel. 06-29277011
- Paul de Maat, pastoor
  tel. 0118-467076
  pdemaat@planet.nl
- Ria Mangnus, pastoraal werker
  r.mangnus@rkwalcheren.nl

TEAMWACHT
Tel. 06-53637130
bij overlijden van een dierbare of verzoek om 
toedienen sacrament der zieken kunt u dit 
nummer bellen: 24 uur bereikbaar.

VICARIAAT MIDDELBURG
Paul Verbeek, vicaris
Tel: 06-83215322
pverbeek@bisdombreda.nl

EMERITI PASTORES
buijssen@zeelandnet.nl
tbrooymans@zeelandnet.nl
A. Verdaasdonk, 0111-420785

REDACTIE
- Goes Riet Hopmans
- ’s-Heerenhoek Plonie Paree
- Heinkenszand Addie Nelen
- Kwadendamme Hans de Vos
- Lewedorp Tilly van Klooster
- O-Z-Beveland Jeannet Kievit
- Ovezande Marinus Bierens
- Sch-Duiveland Marijke Clarijs
- Pastoresteam Wiel Hacking
- Hoofdredactie Richard Gielens
vragen/opmerkingen: mail ze naar 
parochienieuws@zeelandnet.nl 

WEBSITE
 www.paterdamiaanparochie.nl

OPLAGE
 6100 exemplaren

VORMGEVING EN DRUK
- Drukkerij Driedijk
 Noordland 3, 4451 RP Heinkenszand
 tel. 0113-561942 
 info@drukkerijdriedijk.nl
 www.drukkerijdriedijk.nl

Parochie- en kernzaken
Deze keer een onderwerp dat ELKE kern aangaat! Er komen andere tijden, maar dan in de let-
terlijke én figuurlijke betekenis. Het is zaak dat u van onderstaande goed kennis neemt, want 
voor u het weet staat u voor een gesloten kerkdeur…en dat mag nimmer de bedoeling zijn. 

Beste kerkganger, 
   Ook u neemt de tijd en komt hier naar 
onze kerk om samen eucharistie te vieren, 
de communie te ontvangen, te bidden, te 
zingen en te luisteren naar wat ons inspi-
reert. Voor de een is het de stilte, een kaarsje 
opsteken, een ander wil zich laten sterken 
door de preek. En dan zijn er ook mensen 
die vooral komen ‘voor de muziek’.    Ver-
schillende wegen waarlangs God tot ons kan 
komen. En wij tot God. Daar rust zegen op.   
Want u bent er dan toch maar! En u hoopt 
er iets van mee te nemen. Tegelijk brengt u 
ook iets in voor anderen: uw hardop uitge-
sproken ‘amen’ draagt immers bij aan ons 
‘samen’.   De persoonlijke ontmoeting met 
God en met andere mensen om je heen is 
van grote waarde. Dat willen we in elke kerk 
zo lang mogelijk voort laten gaan.    Er is een 
pastoraal plan gemaakt, waarin het pasto-
resteam doelen voor de komende drie jaar 
verwoordt. Op het gebied van geloofsvorming 
met volwassenen, de aandacht voor oude-
ren, het werken met jonge gezinnen, diaco-
nie en oecumene. En ook voor de liturgie en 
de voortgang ervan in al onze kerken.        

Daarvoor maakten wij een stevig week-
endrooster dat toekomstbestendig is, ook 
als het aantal beschikbare voorgangers 
afneemt. Het eerste  half jaar van 2017 is 
nu uitgewerkt. In elke kerk is voortaan één 
reguliere viering per weekend.
Door de vieringtijden onderling beter op 
elkaar af te stemmen, kan de pastoor in 
een tijdsbestek van drie weekenden in alle 

kerken voorgaan. Dat is van groot belang 
voor een goed en regelmatig onderhouden 
contact met de hele Damiaanparochie. De 
pastoraal werkers komen bij voorkeur in de 
parochiekernen waar zij de eerstaanspreek-
baarheid ook verzorgen.   Op Walcheren viert 
de pastoor om en om eucharistie in de paro-
chiekerken. De zaterdagvieringen worden 
ook regelmatig door vrijwilligers verzorgd, 
terwijl voor de andere zondagviering in de 
parochiekerken vrijwel steeds een pastoraal 
werker kan worden ingepland.   

Wij hopen dat u als kerkganger aan de 
nieuwe tijd mee wilt blijven doen: volhouden, 
doorgaan en af en toe ook eens een ander 
meenemen. 
Alle aanvangstijden zijn in een overzicht voor 
u bij elkaar gezet vooraan in dit nummer. Zo 
kunt u gemakkelijk vinden of er iets voor u 
verandert en welke alternatieven er voor u 
zijn.  Wij rekenen op u!  Met dit nieuwe plan 
kunt u ook rekenen op ons.  Omwille van de 
voortgang van ons geloof. Graag tot ziens, 
dus…, ook in de kerk! 
 
pastoraal team Boven de Schelde: 

pastoors: 
Fons van Hees 
Paul de Maat
pastoraal werk(st)ers:
Wiel Hacking,
Jeanine Heezemans, 
Ria Mangnus 
Bernard van Lamoen


